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 قدمةم

نظـم و  املعرفةإدارةحتاول هذه الدراسة تقديم حتليل منهجي معمق حلقل 
 ومن مقاربـة , من رؤية اسرتاتيجيةًانطالقا ; املعرفة ورأس املال الفكريإدارة
 ًا, الًقافتنا التي تسائلنا عن اجلديد الذي يكـون جديـدا حقـوث, بلغتناة مكتوب

 أو اجلديـد الـذي ,ًاجلديد الذي يأيت  تنويعا عىل القديم, قديم فكرنـا وتراثنـا
ًيأيت ترديدا حرفيا لنظريات  أي جهد علمـي بذل  من دون ,هنامذج و"اآلخر"ً

صـيل أا هـو  املبدعة بني مجة الولودي قدر من املزاووال أ ,مةءوفكري للموا
 .يف فكرنا وما هو حديث وجديد يف عرصنا

 , املعرفة وتكنولوجيا املعلومـاتإدارةهذه الدراسة التي جتمع بني نظرية 
اجـة ملحـة إىل معرفـة  احل هـي أن,تأكيد حقيقة موضـوعية − ً أيضا− حتاول
رأس لـ يموتقـالقياس والأساليب ب و, املعرفةإدارةبنظم  و املعرفةإدارةعربية ب

,  املعرفـةإدارة بحقـل يوغايتنا يف كل هذا  تعميق الوع. الفكري العريبل املا
 ألن املعرفة هـي ;تطويرها وتطبيقها يف البيئة العربيةلربامج الرشوعات واملوب

لذي ال غنى عنـه  وهي املورد االسرتاتيجي ا, وهي الثروة والثورة,دالة القوة
 . قدمللتنمية والت

 إدارةت الدراسة يف املبحث األول أساسـيات ًتأسيسا عىل ما تقدم تناولو
يف  أمـا , املعرفـةإدارة وعمليـة , ويف املبحث الثاين دورة حياة املعرفـة,املعرفة

تنتهـي الدراسـة  و. املعرفـةإدارةبتحليـل نظـم ت املبحث الثالث فقد اهتمـ
رأس املـال الفكـري, ليم التقوالقياس و : مها,بحثني متداخلني ومتكاملنيمب
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 −ً أيـضا −اللذان يعدان مها و ;قوميالوطني والالعريب, ال الفكري رأس املو
 بـام ,موضع التطبيـقإدارة املعرفة, ومفاهيمها وتقنياهتا, وضع مبادئ لاولة حم

 .نيياحلضارنهوض يف التنمية وال ا,وحاجاهتخيدم أهداف أمتنا 
مـا  :يـةتاألسـئلة اآل ىلاإلجابة الوافيـة عـًاول الدراسة, حتديدا, تقديم حت
مـا املـضامني  و املعرفـة?إدارةوكيـف نميـز بينهـا وبـني نظـم ?  املعرفةإدارة

 إدارةمـا أهـم عمليـات  و املعرفة?إدارة ناوهل يمكن?  املعرفةدارةاجلديدة إل
كيـف نفهـم  وجمـاالت تطبيقهـا?مـا و ? املعرفةإدارةأنواع نظم ما  واملعرفة?

داخل املـسـس واأل امـ و?يمـهتقوقياسـه ونـامذج ومـا ? املال الفكريرأس 
  ورأس املال الفكري العريب?,رأس املال الفكري الوطنيليم لتقولقياس وال

 أساسيات إدارة املعرفة

 فهم املعرفة

املعرفـة كلمـة  املعرفـة هـي إدارةإن أكثر كلمة مهمة وخالفيـة يف حقـل 
نقـاش موضـع تزال مـاّ هذه الكلمة الثرة بمعانيها وأبعادهـا املتنوعـة ,نفسها
 يف املجـاالت التخصـصية للعلـوم ,اهتامم العلـامء والبـاحثني وحمل ,وجدال

 إدارة التي تشكل بمجملها املهاد النظري حلقل ,اإلنسانية والتطبيقية املختلفة
 .املعرفة

 ,واالتصاالت  يف تكنولوجيا املعلومات,ومع أن األدب اإلداري والتنظيمي
ًيال وتركيبا, وصـفا وابتكـارا املعرفة قد تناول مفهوم املعرفة حتلإدارةونظم  ً ً ً, 
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 يــزال هنــاك حــضور واســع للمفهــوم التقليــدي للمعرفــة بــني البــاحثنيفام
هذا املفهوم يفرتض أن املعرفة هي كل ما يمكـن أن . ًاملامرسني والناس عموماو

التقارير, املوجودة والوثائق, والكتب, و املراجع, − أو ما سوف حتتويه − حتتويه
 ,)النـصية والرقميـة( أي املعرفة املكتوبة ; التقليدية والرقميةالتخزينوسائط يف 

 . وجماالت تطبيقاهتا املختلفة,بكل أنواعها وأشكاهلا
 تتجاوز النـصوص املكتوبـة − كام جيب أن نفهمها − بطبيعة احلالاملعرفة 

ًواملنقولة واملرتمجة, إهنا يف الواقع أكثر تعقيدا واتساعا  مـن هـذا وأكثر غنـى ,ً
 .ط للمعرفةهوم املبساملف

وجـود قـدر مـن  بَّشار املفهوم السطحي للمعرفة, وسبانتيف  همأس ومما
 املعرفـة تـصور, وملداخل تنظيمها وإدارهتـاا يف فهمنا هل الغموض وااللتباس

 ومـات مكتـسبة أو مرتاكمـة يف أحيـانمعلكوهنا وكأهنا بيانات يف أحيان, أو 
املعلومات, واملعرفة ومييز بني البيانات, يف الت −آخربتعبري  − خفاقاإل ف.رَخُأ

 املعرفـة يف املـنظامت دارة وإل,يؤدي إىل وضع تـصورات تبـسيطية للمعرفـة
 .واملجتمع

 بـني −ًأوال −وهكذا نجد أن أفـضل مـدخل لفهـم املعرفـة هـو التمييـز 
 −ًثانيـا  −وضع مفهوم املعرفة بني و ,واملعرفة, املعلوماتومفاهيم البيانات, 

 وصلة كل من هاتني اخلاصـيتني , ومفهوم الذكاء, عملية التعلمضمن سياق
 ال ,عن البيانات واملعلومـاتال تنفصل املعرفة أن ومثلام . بالذاكرة اإلنسانية

واألمثلـة, , عـن عمليـة الـتعلم مـن خـالل اخلـرباتذلك املعرفة كتنفصل 
ينـة  ومـا تتـضمنه مـن جتـارب ثم,ل عـرب ممارسـة احليـاةَّشكُتوالنامذج التي 
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 التـي يواجههـا األفـراد واجلامعـات, خفاقبنجاحاهتا وفرصها, وحمطات اإل
وهكذا نجد أن اجلزء األهم من املعرفـة يـتم . التحدياتخاطر واملًفضال عن 

 ن وتعلم العلم, وتعلم اخلـربة واملعرفـة يـتام.اكتسابه من خالل عملية التعلم
ــام مــن خــالل االستكــشاف  ــة Learning by discoveringًدائ , والتجرب

Learning by experience. 
 , املعرفةإدارةن املعرفة هي اجلزء األهم من حقل إ :قولأن ن يمكن كذلك

ً وإن الفهم الصحيح للمعرفـة سيتـضمن فهـام صـحيحا , املعرفةإدارةونظم  ً
ــداخل ول ــات اللم ــةإدارةيف تقني ــة ,  املعرف ــسات العام ــنظامت واملؤس يف امل

 اسـرتاتيجية التحـول إىل وغاستباقية مهمة لـص كام سيكون خطوة ,واخلاصة
 .جمتمع املعلومات واملعرفة

ًفضال عن ذلك, فإن فهمنا الصحيح والشامل للمعرفة سـيكون أسـاس 
 واكتـساب القـدرة عـىل ,من أجل تطوير املعرفة, وبناء قواعد املعرفة; عملنا
املعرفـة و املعرفـة العميقـة,واألنامط املتنوعة للمعرفـة اإلجرائيـة, و ملالتعا

 . وغريها,الضمنيةاملعرفة  و,املعرفة اإلعالنية, واملعرفة الرصحيةوبالتقانة, 
, املعلومـاتو,  البيانـات:النظر إىل التاميز بني مفـاهيم − اآلن − ونحاول

 .واملعرفة

 املعلومات, واملعرفةوالتمييز بني البيانات, 

الصور املرتبطة  األرقام واألصوات و: هي املعطيات البكرDataالبيانات 
; فهي بالعامل الواقعي كام هو, أو كام يعتمل فيه من أصوات وأفعال وتغيريات
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 ;عىل ما حيصل من أفعال وأحداث بطريقة تسجيلية ًمع بناءُملادة اخلام التي جتا
نهـا نتيجـة املعاجلـة م تنبثـق , احلاضنة األساسية ملعطيات أرقـىد تعمن ثمو

 معاجلـة اتطانـشمـن ملعطيات املشتقة والناجتة هذه ا .بشتى ألواهنا وأشكاهلا
ًفاملعلومات إذا هي نتاج معاجلـة البيانـات يـدويا أو . البيانات هي املعلومات ً

 أهم ما حيصل يف عمليـة معاجلـة البيانـات ًمعا, وإن أو بالطريقتني ,ًحاسوبيا
 التي جيب أن يكون ,)املعلومات(اآلنفة الذكر خلق قيمة للمعطيات اجلديدة 

 1.ٍ ومستو عال من الدقة واملوثوقية, وانتظام داخيل,ا سياق حمددهل

  هي بيانات تـرتبط− Peter Drucker  بيرت دراكر كام يقول−  املعلوماتإن
 − Gregory Bateson جرجيوري باتسون  بتعبري−  أو هي,ًا بسياق وهدفضمني

 ويعطـي ,Differences that make a differenceًالتمييـز الـذي يـصنع متـايزا 
 2 .ًإدراكا

هي مزيج من املفاهيم واألفكار والقواعد واإلجـراءات التـي فاملعرفة أما 
ــة, نإ أي ;هتــدي األفعــال والقــرارات  املعرفــة معلومــات ممتزجــة بالتجرب

, مـن حيـث هـي يعمل بعضها مع بعـضوالقيم التي , واألحكام, واحلقائق
 3 .إدارة التغيريب و,جديدةخلق أوضاع بتركيب فريد يسمح لألفراد واملنظامت 

معتمـدة عـىل األفـراد,  ,ديناميكيـةا وما يميز املعرفة عن املعلومـات أهنـ
ا أمـ. تـستلهم معانيهـا مـن األفـرادهـي  و,وجيب إعـادة تكوينهـاوضمنية, 

يف (موثقة رصحية وواملعلومات فهي بصفة عامة ساكنة, مستقلة عن األفراد, 
 وال ,سـهلة االستنـساخ والعـرضو ,)وسائط معلومات تقليديـة أو رقميـة

إذ إن  ;ويف كل األحوال ال يوجد شكل واحد للمعرفة4 . حمددعنىيوجد هلا م
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ملعرفة الضمنية تتحول إىل معرفة مكتوبـة بمجـرد التفكـري بمحاولـة صـنع ا
ًونحـن نجـد دائـام أن األفـراد يبـادرون . أو إعادة تكوينها وإنتاجها, املعرفة

ًاء عىل معلومـاهتم املتاحـة حـول املوقـف أو احلالـة بالعمل واختاذ املواقف بن
نتـائج و.  باإلضافة إىل خربهتم املرتاكمة حول اسـتخدام املعلومـات,الراهنة

عـىل  − من خـالل التغذيـة العكـسية − عود بالفائدةتخذ َّالعمل أو الفعل املت
عملية تراكم املعرفة التي تساعد هي األخر يف جعل األفراد أكثر قدرة عـىل 

 عـىل كـرباكتساب قدرة من ثم  و; وحتويلها إىل معلومات,معاجلة البيانات
 5 .تخدام هذه املعلومات يف املستقبلاس

 الذكاء والتعلمواملعرفة 

قبل حتليل مفهوم املعرفة بصورة تفصيلية نحتاج اآلن إىل وضع املعرفة يف 
 .Learningّ والتعلم Intelligenceالذكاء هومي سياق عالقتها بمف

 ,ذكرنا أن املعرفة توليفة من املعلومات واخلربات والتجـارب واألحكـام
وصـف املعرفـة بأهنـا اآلن ونحاول . إىل غري ذلك من عنارص ذاتية ومكتسبة

إهنا املعرفـة التـي تطـوي يف .  من خالل التجربة أو الدراسة,َالفهم املكتسب
إىل متكني املـرء مـن  أن يؤدي ه أي املعرفة بكل ما يمكن;كياهنا املعرفة بالكيف

.  للوصـول إىل األهـداف املنـشودة; متخصـصةٍامتإنجاز عمله وتنفيـذ مهـ
ً تصبح املعرفة نتاجا نوعيا مرتاكام من احلقائق, ًوأخريا ً القواعد واملعلومات, وً

مع ذلـك فـإن كـل  و6.ربات اجلديدة املستكشفةــ واخل,اإلجرائية, واألفكار
 ألن ;"توليفـة املعرفـة"ة املعرفـة أو هذه العنـارص ال تـشكل وحـدها كينونـ

 , واملعتقـدات االجتامعيـة والثقافيـة,ة متينـة بـالقيمللمعرفة عالقـة عـضوي
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وبقدرات العارف عىل اإلدراك, وتبصري الوعي, وقبول احلقائق, واسـتدالل 
 .  واستنتاج األحكام,احللول

 ,)عن وعي أو ال وعي(كسب معارفهم بوهكذا يقوم األفراد واجلامعات 
ر األنساق االجتامعية ِّوتؤث. من خالل أنساق القيم التي يؤمنون هبا ها,تنظيمو
 مـضمون املعرفـة ً, كام تؤثر أيضا يف عملية اكتساب املعرفة وإعادة إنتاجهايف

النظـر عـن لـون بـرشهتا أو جمـال رصف وبـ ,باختـصار − ملعرفةفا. املكتسبة
 ومـساعي ,واملعتقـداتاخلـربات, و هي نتاج تـراكم املعلومـات, − تطبيقها

 .هاتفاعلمد و, االلتزام هبا
ُ تكتسب ,قدرات ذهنية استنتاجية واستداللية, بصورة أولية, الذكاء هوو

حركـة األشـياء وتغـري دالالت والنظـر يف , من خالل تراكم املعرفة واخلربة
ترتبط بالقدرة عىل ه خصائصو قدرات الذكاء  فإنمن ثم و;الظواهر يف احلياة

 وابتكار احللول اجلديدة , وتكوين العالقات,اء واالستنباط والقياساالستقر
 .ىل اخلربة واملعرفة املتكاملةإ أي تلك احللول التي تستند ;رةَّأو املدو

, هو يف الواقـع نشاط ذهني وعميلمن حيث هو وهلذا السبب فإن الذكاء 
ًا باملعرفـة ً وهو أيضا أكثـر ارتباطـ, اإلنسان األخراتطانشًأكثر تعقيدا من 

 .عملية التعلممن املكتسبة من التجربة و
والقدرة عىل  ها,وتطبيقيعني القدرة عىل اكتساب املعرفة  − ًإذا −الذكاء ف

 أو ما يمكن نقله مـن معرفـة ,ً واختاذ القرارات بناء عىل املعرفة,حتسني العمل
صنع قرارات جيدةلتستخدم يف  ;إىل أخر. 
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ُ تكتـسب مـن خـالل ,ُرات مقرتنـة باملعرفـةأما التعلم فهو ببـساطة مهـا
ً ولذلك يالحظ دائام وجـود عالقـة مبـارشة بـني ;الدراسة والتجربة والعمل

 باستخدام الوسائل التقليدية وغري ,الذكاء والقدرة عىل التعلم ورسعة التعلم
 التـي  أو من خالل اسـتنباط الـدروس واحلقـائق اجلديـدة,التقليدية للتعلم

 .ممارسة العملتتمخض من  أو تنضح من التجربة
 , أو غـري منظمـة, ممارسة منهجيـة منظمـةوصفهلتعلم بلهذا يعني أن إن 

 فكـل جتربـة ناجحـة خيوضـها ;صلة قوية بتجارب الدراسة, وجتارب العمل
خـربات مرتاكمـة أخـر قـد تـم  ىلإاملرء هي خربة جديدة, ومعرفة مضافة 

ام تراكمت املعرفة واخلربة لد وكل. ق خمتلفةائ بوسائل وطرُحتصيلها من قبل
اقرتب هذا الشخص من ,  أي حقل من حقول الدراسة والعملالشخص, يف

 ,واخلبري هنا هو الشخص الذي يعرف ما األشياء التي يعرفها. "اخلبري"صفة 
العـارف, اخلبري هـو ف. يف ميدان نشاطه أو يف جمال وظيفته, ال يعرفها التى وأ

 وإنام , عىل تعلم تفاصيل االختصاصفحسب َرصُصاحب املعرفة الذي ال يق
 يف عالقـة ,أن يستنبط املغز العام واملعنـى الـشامل −ً أيضا −الذي يستطيع

 . , وتأثريه فيهاحقول املعرفة األخر وتطبيقاهتابميدان ختصصه 
ن ملـ هنإ حتى ;وهكذا نجد أن مفهوم املعرفة هو من التعقيد والتشابك

ُبنظرة خطيـة أحاديـة, أو بـصورة بـسيطة هتـبط غري املمكن تصور املعرفة 
هيـة مـن أرقـام جمـردة, وصـور عرفة إىل مستو املعطيـات البدبجالل امل

 آخـر, تعبـري ب; أوُ بعدل كل عنارصها وأبعادهاَّشكُ تاات ملباهتة, ومعلوم
  ووظـائفنـشاطاتكلام المست املعرفة تفاصيل الوقائع واألحداث مـن 
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 فاملعرفـة هـي كينونـة ;ل بقوالـب ثابتـةّاستعصت عـىل اجلمـود والتـشك
ل َّشكُـل املعلومات من البيانـات, تَّشكُومثلام ت. وصريورة يف الوقت نفسه

املعرفة مـن املعلومـات املمتزجـة بـاخلربات وجتـارب الـتعلم واملهـارات 
 وكل العنارص األخر التي تـشكل املحتـو العـضوي ,النوعية املكتسبة

 .للمعرفة

ن املعرفة التي نقصدها ونحاول تقديم نظرة منهجيـة ويف كل األحوال, فإ
مفيـدة ) تنظيميـة أو غـري تنظيميـة(ملداخل تنظيمها وإدارهتا هـي أي معرفـة 

وكل معرفة مفيـدة حتتـاج إىل . للتقدم اإلنساين يف أي جمال من جماالت احلياة
  كانت معرفة بأساليب الرتبية, أو معرفـة التقانـة وتطبيقاهتـا, أو; سواءإدارة

ًمعرفة لسرب أغوار الفـضاء وأعـامق املحيطـات, أو معرفـة باإلنـسان أفـرادا 
, ىل اسـتثامر رأس املـال الفكـريإ أي املعرفة التنظيمية التي ترتكز ;ومجاعات

 . يف داخل املنظامت اخلاصة والعامةإدارتهو

 مداخل تعريفية للمعرفة

قـد تكـون جمـرد  فاملعرفة ;متباينةعدة يمكن النظر إىل املعرفة من مداخل 
وصف حلالة الفهـم مـن خـالل إعـامل الـذهن أو تعقيـل العقـل كـام يقـول 

ن املعرفـة هـي احلالـة الذهنيـة للفهـم وإدراك إ أي ;ًاملفكرون العـرب قـديام
سب  حيـ"شـيئي"املعرفة مـن مـدخل ُ ينظر إىل قدف. State of mindاحلقائق 

 يعنـي وضـع املعرفـة وهذا ;مكن ختزينها ومعاجلتهاي) عنارص(املعرفة أشياء 
 . ضمن سياق كل ما يمكن ختزينه أو معاجلته
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وصفها  ينظر إىل املعرفة ب"عمليايت"عىل العكس من ذلك, يوجد مدخل و
وهذا املدخل يتجاوز املنطق التقليدي الساكن للمعرفة . عملية ممارسة للخربة

لعقـل ا  أي مـا أنجـزه;الذي يدور يف حلقة أن املعرفة هي نتاج عقيل أو ذهني
حسب املدخل العمليـايت احلركـي ب فاملعرفة ;أو ما يمكن أن ينجزه, اإلنساين

هود اكتساب احلقـائق واخلـربات جلليست معطى وإنام هي صريورة مستمرة 
 . , وإدراكهااجلديدة

يمكن أن نطلـق عليـه النظـرة املعلوماتيـة التـي تـر وثمة مدخل ثالث 
بتعبـري أي وتوظيفهـا; هتـا ومـات وحيازلنفاذ إىل املعلل ًااملعرفة حالة أو رشط

 املعرفـة إدارةيتم الرتكيز يف جمال تطوير نظم  − ىل هذا املدخلإًاستنادا  − آخر
 عىل املحتـوContent ,نـشاطاتوباسـتخدام أدوات  اسـرتجاع املحتـو 

ًوأخريا يمكن فهـم املعرفـة عـىل أهنـا قـدرات كامنـة . تكنولوجيا املعلومات
 أي حماولة فهم املعرفة عىل أهنا ;لفعل املوجه نحو املستقبلللتأثري يف العمل وا
 7 .اقات كامنة للعمل الفاعل واملؤثرجدارة جوهرية وط

إىل نظرات منهجية  −بالرضورة  −هذه املداخل املختلفة للمعرفة ستؤدي 
نـذكر . نظامت احلديثـة املعرفة ودورها وتأثريها يف حياة املدارةًمتباينة أيضا إل

فر إمكانيـات ا فهم املعرفة عىل أهنا كينونة أو أشياء مكتسبة ترتبط بتونًمثال, أ
زمـة  املعرفة عىل أهنـا حإدارةيعني فهم , احلصول عىل املعلومات واستقطاهبا

ومن هنا جـاء اهـتامم  ; تنمية أصول املعرفة ورأس املال الفكرينشاطاتمن 
قياسـه ائق  الفكري وطر املعرفة برأس املالالباحثني واملامرسني يف حقل إدارة

لـيس هـذا . الـصناعة, واملجتمـع الـوطنيويمه عىل مـستو املنظمـة, تقوو
َ املعرفـة منـتج وسـلعة, املعرفة عىل أهنا كينونـة يعنـي أن فهم إن بلحسب, ف ُ
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 ال نريـدها فإننااقها وبعض مراحل دورة حياهتا وهي إن كانت كذلك يف أسو
املعرفـة «ن إ :ما قاله إدوارد سعيدننا نذهب إىل إ أي فحسب;أن تكون سلعة 

ًالتي نريد ختتلف نوعيا وتقوم عوضـا عـن الـسلعة والتكـرار غـري الناقـد أو  ً
ليست املعرفة جمرد احلقائق, ولكن كيف ترتبط احلقائق بحقائق  .اإلنتاج اآليل

 ,كيــف تتكــون احلقــائق يف األســاس, هــل تــرتبط بافرتاضــات أو وأخــر
, ن حيكم عىل العالقة بـني احلقيقـة واملـصالحنظريات? وكيف يمكن للمرء أ
هذه هي بعـض القـضايا اجلوهريـة التـي  ?وكيف يمكن فهم الواقع كتاريخ
 الـزمن كيـف نفكـر? إن:  السؤال−عبارة تواجهنا, والتي يمكن إجيازها يف ال

 8 .»ساحة املعركة واملعرفة هي سالحناالراهن هو 
ز َّكُ املعرفـة سـريإدارةفإن فهـم عملية إذا نظرنا إىل املعرفة من حيث هي و
 يف املنظمــة مــع ااملــشاركة هبــهــا, وابتكارو,  تكــوين املعرفــةنــشاطاتعــىل 

 . منتجاهتا أو خدماهتا أو نشاطاهتاأصحاب املنفعة والزبائن واملستفيدين من 
تبـدأ , ّعملية مـستمرة مـن التكـون والتغيـريمن حيث هي وفهم املعرفة 

 تكـوين املعرفـة بنـشاطاتص َّلخُ مراحل أرقى تباكتساب املعرفة وتنتقل إىل
عالقة عضوية متينة بـني وغ إىل ص, يقودنا اجلديدة وابتكار مضامينها اخلالقة

 التنمية اإلنسانية واالقتـصادية واالجتامعيـة عـىل مـستو نشاطاتاملعرفة و
بينام نر أن فهم املعرفة عىل أهنـا قـدرات وطاقـات مكتـسبة .  ككلاملجتمع

يف التي تـسهم , ملية مستدامة من الرتاكم املعريف وتنوع اخلرباتعرب عن َّكوُت
األرسية والتعليم والتدريب وممارسة احلياة, يعنـي نشئة تشكلها منظومات الت

ربط املعرفة بتنمية رأس املـال اإلنـساين وتعزيـز االسـتثامر الـوطني بـاملوارد 
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ُذي نـشكله بوعينـا وهكذا نجـد أمهيـة الفهـم الـ. البرشية يف خمتلف أجياهلا
 . "املعرفة" :وإدراكنا هلذا املعطى اإلنساين والفكري املعقد

 ثرية ومتنوعة من البنى الرمزية التي تتجاوز املعلومات "وليفةت"فاملعرفة 
ــؤثر  ــه يف واخلــربات إىل التفاعــل احلــي وامل الواقــع اإلنــساين بكــل تداعيات

 اتريفـل مفهوم املعرفـة بتع يمكن اختزاالنتيجة اليف و. وتناقضاته وحتدياته
ألن املعرفة حالة فكرية وإنسانية أرقى من جمرد ; مبسطة وكلامت خاطفة بليغة

وقد تـضيع املعرفـة يف . احلصول عىل املعلومات واكتساب اخلربات باملامرسة
فيضان املعلومات, وقد تستقر أو ختتفـي يف مـستودعات البيانـات ومنـاجم 

وال يفيدنا يف أمر استجالئها وكـشف عالقاهتـا , املعطيات التارخيية املرتاكمة
 للتنقيـب عنهـا يف أعـامق ;اخلفية سو اإلمساك بتقنيـات الـذكاء الـصناعي
أو تكنولوجيـا املعلومـات, ّالبيانات واملعلومات والعالقات املخزنة يف نظـم 

  املعرفة يف عـامل اإلنرتنـت املـذهلمن خالل أدوات االستكشاف الذكي عن
جـار ناته التي تتوالـد مـن خـالل سلـسلة المتناهيـة مـن االنفبمساحته وبيا

 . املعلومايت واملعريف

  خصائص املعرفة
 والـرأي ,خصائص ثابتة للمعرفة يف كل مكان وزمـان −ً حقا −ال توجد 

لكــن مـضمون املعرفــة , هنـا هـو أن للمعرفــة خـصائص تكوينيــة مـشرتكة
قتـصادي والفكـري بـاختالف الـسياق االجتامعـي واالان ومنظورها خيتلفـ

َوالثقايف الذي توجد فيه أو تنتج من خالله ُ. 
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رصف النظـر عـن وبـ, ومع ذلك, توجد مالمح مميزة للمعرفة بإطالقهـا
 Characteristics of ص خــصائص املعرفــةَّلخــُوتطبيعتهــا ومــضموهنا, 

Knowledgeأيت بام ي: 
ًووعيـا وإدراكـا لـ, الواقـعوينساب ًب املعرفة تفاعال ُّتطل  .أ مـن حيـث  هً

عىل , فاملعرفة. متغرياته وعنارص تشكله والقو املحفزة للتطور والتغيري
, ُال تعنى برتكيب املعطيات واحلقـائق بـصورة صـورية, عكس البيانات

وارتبـاط املعلومـات بالتطبيقـات , وإنام هتتم بالعالقـات البينيـة املفيـدة
 احلـضاري أي ارتبـاط املعرفـة بالتقـدم; ومصالح األفراد واملجتمعـات

 .والتنمية اإلنسانية الشاملة
, فهي ذات ألن املعرفة خمزونة قبل كل يشء ًا وموضوعًااملعرفة ذاتكون   .ب

ًاملعرفة موضوعا عندما تكون د تعنفسه ويف الوقت ذاته, يف عقل الفرد 
 املراجـع, والكتـب والوثـائق,  أي عندما توجـد يف;مستقلة عن الفرد

املختلفة, ويف احلـالتني ال تنفـصل املعرفـة ط الصلبة والرقمية ئوساوال
حيــث  ;موضــوعمــن حيــث هــي ذات عــن املعرفــة مــن حيــث هــي 

ط املعرفية املختلفـة هـي معرفـة ئوسا مصادر الاملعرفة املكتسبة من  نإ
 ;ماهلـا وأحالمهـانحـو حتقيـق أهـدافها وآرنو للذات اإلنسانية التي ت

ذات كلام استطاع الفرد ل املعرفة من املوضوع إىل الآخر, تتحوبتعبري و
ثـم تعـود املعرفـة , اكتساب املعرفة من مصادرها وأشـكاهلا الـرصحية

 عنـدما يـامرس الفـرد أو ,إىل معرفة رصحية مكتوبة) الذاتية(الضمنية 
 .اجلامعة نشاط إنتاج املعرفة يف املنظمة أو املجتمع
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ه كـائن ال يعـيش لنفـسفهـي ,  للمعرفـةمضمون اجتامعي إنساينتوافر   .جـ
, وأرض ينبت منها, ويعيش فيهاهواءها بنفسه, بل حيتاج إىل بيئة يتنفس 

لنا أن ّكذلك, حيق . من أجل التقدم والرقيفيه; وجمتمع يتشارك باملعرفة 
ولــه دورة حيــاة متداخلــة ومتكاملــة يف , املعرفــة كــائن حييــاإن : نقــول

,  ال توجـد حقـائق معرفيـة ثابتـةومن ثم ;مراحلها ومستويات تطورها
وال , فكل احلقـائق واملعطيـات ختـضع للتحـديث والتعـديل والتطـوير

 ألن املعرفــة هــي بحكــم تــشكلها ;توجــد يف احلقــائق معــارف مطلقــة
 .وتطورها ذات طبيعة نسبية

أن تطـور املعرفـة يأخـذ  −ًتأسيسا عـىل الفقـرة الـسابقة  −إمكان أن نر   .د
دد جيـة ومالمح وجههـا كـام د فيه ثياب املعرفَّدُجتًا مستمرًا تصاعديًا مسار

ً املعرفة القديمة ترتك املرسح دائـام إن: ًولذلك يقال دائام. نه املعرفة نفسهاُك
, احلقيقـةوًرشط أن تكون املعرفة اجلديدة أكثر انسجاما , للمعرفة اجلديدة

ــة احتياجــات النــاس وتقــديم احللــول الناج ة عــوأكثــر قــدرة عــىل تلبي
 .ملشكالهتم

ة باحلقيقة وإدراك اليقني عىل عكس املعلومات التي ختـضع املعرفارتباط   .هـ
ًدائام حلاالت وظروف أقل يقينا  معظم القرارات املرتبطـة  وهلذا نجد أن;ً

ا بالنسبة أم.  حاالت املخاطرة وعدم التأكدقع حتت ضغوطيباملعلومات 
يعرف املرء حقائق جديـدة أو يكتـشف هـذه فنجد أنه عندما ملعرفة إىل ا

 مـن درجـة اميقـرتب فـيهجديـدتني سيكتسب جتربـة وخـربة فاحلقائق 
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دون مـن  املعرفـة نإ. قني بخطـوات ثابتـة فاملعرفة تقود إىل الي;االعتقاد
هـي جمـرد معلومـات مطبوعـة  − واحلق يقال −دون يقني من اعتقاد أو 

 .هبوية الفرد أو اجلامعة
وهـي حالـة  , ال يـنقص بـل ينمـو باسـتعاملهًا إنسانيًااملعرفة موردكون   .و

: نقـولًويمكن أيضا أن . إنسانية أرقى من جمرد احلصول عىل املعلومات
اللتزام األخرية بالقيم األخالقية العليا  ;املعرفة أقل درجة من احلكمةإن 

 9 .والكرامة اإلنسانية, والعدالة,  احلرية:مثل; لإلنسانية
ي للتفكـري ًقـد تكـون جـزءا مـن نظـام دينـاميك −ً أخريا −املعرفة كون   .ز

املعرفـة هـي نتـاج النـشاط الـذهني  ; أي إنوإلدراك الواقع املوضوعي
وإدراكـه البـدهي , الواقـعوللعقل يف حواره مـع الطبيعـة, ويف تعاملـه 
 .ملتغريات الواقع واحلقائق اجلديدة يف احلياة

  أنامط املعرفة
 مـن هـا ولتمثيللمعرفـة القول بعدم وجـود نمـط واحـد ليهمن البد

وكل ما يمكـن تقديمـه اآلن ال يعـدو حتليـل . املادية واإلنسانيةمصادرها 
التـي يمكـن تـصنيفها كـام , Types of Knowledgeبعض أنامط املعرفـة 

 :أيتي
فـرص متثيلهـا يف نظـم احلـسبان يف النمط األول من التصنيف قد يأخـذ 

 10 :مثل; تكنولوجيا املعلومات
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 املعرفة اإلجرائية  .1
كيف جيـب أن حتـل  Procedural Knowledgeتصف املعرفة اإلجرائية 

القواعـد وتعـد . ه االنتباه إىل الطريقة التي نعمل هبا األشياءِّكام توج, املشكلة
 .األنامط النموذجية للمعرفة اإلجرائية, والربامج واإلجراءات

 ملعرفة اإلعالنية ا .2
مـا هـو معـروف  Declarative Knowledgeتوضح املعرفـة اإلعالنيـة 

 بـسيطة لالختيـار مـا برياتتعويتضمن هذا النوع من املعرفة . ةحول املشكل
 كاملـة للمفهـوم أو ًا أوصـافمتثـلتضمن عبارات  واخلطأ, كام يواببني الص
 .الكائن

 ُاملعرفة البعدية  .3
توصـيف املعرفـة نفـسها بـام  Meta-Knowledgeُاملعرفة البعدية تناول ت

لنظام اخلبري يف اكفاءة تعزيز يف , واختيار املعرفة املالئمة للمشكلةعىل يساعد 
االجتـاه يف من خالل توجيه منهجية اإلدراك والتفكري اعلية حل املشكالت بف

 .الصحيح
 املعرفة االستكشافية .4

نطـق قواعـد امل Heuristic Knowledgeاملعرفـة االستكـشافية تستخدم 
 −ً أيـضا − ستكـشافيةُتـدعى املعرفـة االو. لضبط عمليـة التفكـري واإلدراك

  جتريبية ترافق املرء خالل جتاربهوهي يف حقيقة األمر معرفة, ملعرفة السطحيةا
 .يف حل مشكالت سابقة
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 ; ومن ثمعمق املعرفةاحلسبان يف يأخذ فالنمط اآلخر لتصنيف املعرفة أما 
وفق هذا  تكون املعرفة ; ولذا,يقرتب هذا التصنيف من منهج حتليل املضمون

  :, مهاعىل نوعنيالتصنيف 
  املعرفة العميقة .1

بعيدة يف حتليل و غنية بمحتواها, Deep knowledgeاملعرفة العميقة تعد 
 .وشاملة يف احللول التي تتضمنهاا, ومتغرياهتاملشكلة عنارص 

 املعرفة السطحية. 2
 −ًأيـضا  −, التـي تـسمى Surface Knowledgeاملعرفـة الـسطحية تكون 
رفـة تـستويف رشوط فهـم املـشكلة مع, Shallow Knowledgeيـة ِّاملعرفة الظل

 هلا ,ها معرفة سطحيةيلكنها تبق, وتستوعب نطاق املساحة التي متتد إليها املشكلة
حتـى وهلذا حتتاج إىل اختبار ونفـاذ إىل التجربـة ; درجة أقل من اليقني واالعتقاد

, املعرفة الـسطحيةُتؤصل  فمن خالل التجربة واملامرسة ;يمكن تثبيتها وتأصيلها
ممارسـة املعرفـة الظليـة يف إن : أن نقـولوبذلك يمكـن  ;كسب معاين جديدةُوت

 .واحدساعد عىل حتوهلا إىل معرفة راسخة وعميقة يف آن تالعمل واحلياة 
 أيت نذكر منها ما ي;تصنيف املعرفةإىل ويمكن إضافة أنامط أخر: 

  يةاملعرفة الكيف .1

أي ي معرفة بالتقانة; ه Know-How) أو املعرفة بالكيف(الكيفية املعرفة 
كيف يمكن خلق القيمة و,  ومعرفة ذلكم واألدواتـل النظـّتعلم كيف تعم

عـىل التـي جتيـب , املعرفـة الكيفيـةو. مـن عنارصهـا ومـدخالهتاوتكوينها 
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ترتبط بـصورة جوهريـة بفهـم مـضمون كـل , How "كيف" التساؤل املهم
 . لتحويل املدخالت إىل خمرجات ودراستهامعملية ونشاط

 املعرفة الشيئية والسببية  .2
اتــان هو, Know what & Know Why معرفــة مــاذا ومعرفــة ملــاذا

املـامرس الـذي والعـامل, , و من أهم األسئلة التي يطرحها الباحـثاملعرفتان
بعد أن يقـوم ,  وأخطرها,ّينشد الوعي واإلدراك املعمق للظواهر واملشكالت

ّالبحث عـن األسـباب املـسببة و, what "ماذا" السؤالببتحديدها وتأطريها 
 الـسؤال الوجـوديعىل ًوالعوامل املؤثرة واملتغريات املرتابطة واملعقدة جوابا 

هذه هي أسئلة العلم والتكنولوجيا, أسئلة احلياة والوجود, بل . Why "ملاذا"
 .هي أسئلة التعلم اإلنساين من حقائق احلياة يف كل زمان ومكان

ساسية للمعرفة توجـد تـصنيفات أخـر ال باإلضافة إىل هذه األنامط األ
لكن مـن املهـم يف هـذا الـصدد , نجد رضورة ملحة الستعراضها ودراستها

 حوله تدورلذي سوف وا ه الدراسة,عتمده هذحتديد التصنيف الذي سوف ت
 .هاباحثممجيع 

ًستخداما بني الباحثني يف حقل اًهو األكثر شيوعا و التصنيف الذي نقدمه
املعرفـة  :مهـا; املعرفة عىل نوعني أساسيني وهذا التصنيف ير , املعرفةإدارة

 .املعرفة الرصحية و,الضمنية
غري (ّأو مرمزة وضمنية , )مكتوبة(وتعود جذور تصنيف املعرفة إىل رصحية 

 Michael Polanyi بـوالينايكـل  مإىل العامل والفيلـسوف اهلنغـاري, )مكتوبة
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 قبل أن يتحـول قل الكيمياء الفيزيائيةًريا يف حغل كثُالذي ش, )1976 − 1891(
قد حـصل عـىل لقـب أسـتاذ كـريس يف الدراسـات  بوالين إىل الفلسفة, وكان

حمارضاتـه يف  تمجع 1958عام يف و. 1948عام االجتامعية من جامعة مانشسرت 
 Personal Knowledge: Toward a Post Critical محـل عنـوانمرجـع 

Epistemology .ود جذور مفهوم املعرفة الضمنية هذا العمل تعوإىل . 
الـضمنية املعرفـة  املعرفة الـرصحية ويهومإىل حتليل مفالدخول لكن قبل 

ّبد من التعريج قليال عىل مفهوم املعرفة كام قدمـهال يقـوم عـىل فهـو , بـوالين ً
 :هي; ثالث فرضيات أساسية

ه االكتشاف احلقيقي للمعرفة ال يمكن الوصول إليـه أو حتـى حتديـدأن   .أ
 .من خالل سلسلة القواعد املوضوعة أو اخلوارزميات

 .ن املعرفة عامة وشخصية يف آن واحدأ  .ب
هـي كـذلك أو تـصنف د بأهنا معرفة مكتوبة رصحيـة َّاملعرفة التي حتدأن  .جـ

املعرفة يف ًلكن جذور هذه املعرفة توجد دائام ًجدا, ومهمة ًحقا رضورية 
حية إما أن تكون معرفـة ضـمنية أو أن , املعرفة الرصبتعبري آخر ;الضمنية

 .تنبع من املعرفة الضمنية
معرفـة حـول يشء, أو :  مهـا; للمعرفةين أساسينيولذلك فإن هناك بعد
وهـي املعرفـة (ه املعرفـة هذطوير ومعرفة تستخدم لت ,حول كينونة أو ظاهرة

 11 .)الضمنية
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 املعرفة الضمنية. 1

عرفة غري املكتوبة املخزونة يف هي امل Tacit Knowledge املعرفة الضمنية
إهنـا ). ولنقـل حتـى يف عقلهـم البـاطن(عقل األفراد واملستقرة يف نفوسـهم 

املعرفة التي حيفظهـا العقـل وحتتوهيـا الـذاكرة اإلنـسانية وحتـاول يف فـرتات 
قـول يف هـذا أن نويمكـن . متباعدة أن تستذكرها عرب آليات التفكري املعروفة

ّضمنية غري املرمزة وغري املكتوبـة هـي أشـبه مـا تكـون ن املعرفة الإ :السياق
ما قالـه ا ولعل أقرب وصف هل. باملعرفة الصامتة املكتسبة واملسجلة يف العقل

نحن نعرف أكثر ممـا «: ًبريا عن أمهية املعرفة الضمنية تع1966 عام بوالين مرة
ط ّلبليغـة تـسلفهـذه العبـارة ا. We know more than we can tell »ِخربُن

 الكثري من املعارف واملهارات اإلنـسانية تبقـى ضـمنية الضوء عىل حقيقة أن
 ;وغري مسجلة إىل أن يبـادر صـاحب املعرفـة الـضمنية بكتابتهـا وتـسجيلها

ألهنا معرفـة أو تعريفها; ولذلك فإن من غري املمكن توظيف املعرفة الضمنية 
 ;حلوار والنقـاش من خالل ا وال تظهر بوضوح إال, وغري ملموسةغري مرئية

 . من خالل اخلطابأو بعبارة أخر ال تظهر إال
 املعرفة الرصحية . 2

هـي املعرفـة املكتوبـة أو ف Explicit Knowledgeاملعرفـة الـرصحية أمـا 
التقـارير, واملـدونات, والوثـائق, والكتـب, وّاملرمزة التي حتتوهيا املراجـع, 

رفـة سـهلة الوصـف  ولـذلك فهـي مع;ط ختزين املعلومات الرقميـةئوساو
ويمكن بسهولة حتويلها من لغة إىل أخر ومـن شـكل إىل آخـر, , والتحديد

.  ختزينها واسرتجاعهاة مستمرة إعادة قراءهتا وإنتاجها; ومن ثمويمكن بصف
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وال تستطيع  )غري املكتوبة(عن املعرفة الضمنية غري أن هذه املعرفة ال تنفصل 
إن : أن نقـول يمكن ; ومن ثمها عنهاالل يف مرحلة تكوينها أو تطويراالستق

  بعبـارة أخـر;)الذاتيـة(املعرفة هي املعادل املوضوعي للمعرفـة الـضمنية 
, )معرفة اإلنـسان( إذا كانت املعرفة الضمنية هي معرفة الذات العاقلة :نقول

, )لواقـعاأي تعقيـل (فإن املعرفة الـرصحية املكتوبـة هـي املعرفـة باملوضـوع 
تتم من خالل عمليـة نفـسية رد شذرات تفكري وجتليات  الفكر من جموحتويل
 ولذلك فـإن ;جية معقدة إىل نتاج معريف وإنساين ملموس ومكتوبوليووفس

; ّ حتلق بجناحني طبيعيـنياملعرفة ال تستطيع إال أنإن : أن نقول من الصحيح
ومن خالل حتوالت املعرفة الرصحية . واملعرفة الضمنية,  املعرفة الرصحية:مها
ّأن حيلق نحو فضاء التقـدم طائر املعرفة ملكتوبة والضمنية الصامتة يستطيع وا

 .اإلنساين يف التاريخ

 حماولة فهم إدارة املعرفة
سـتقطاب الشكالت املـقـضايا ولل املعرفة إىل تقديم حلـول إدارةتسعى 

ويف داخل , واملشاركة فيها بني األفراد واجلامعات واملنظامتها وإنتاجاملعرفة 
 املعرفة باسـتثامر املـوارد املعرفيـة وبنـاء ذاكـرة إدارة هتتم أي ;ًامت أيضااملنظ

عىل تبادل املعرفة واملشاركة فيهـا مـن خـالل عمليـة منهجيـة ز ُتركللمنظمة 
  12.مستمرة

فإذا كـان مـن الواجـب ,  املعلوماتإدارةويمكن مماثلة هذا احلقل بحقل 
ًوصا واملجتمع عموما, فـإن مـن  ملوارد املعلومات يف املنظمة خصإدارةإقامة  ً
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احليوي يف عرص املعرفة وضع بنية تنظيمية وإنـسانية متكاملـة تتـوىل بـصورة 
مع الرتكيـز عـىل اجلـزء ,  موارد املعرفة املتاحة واملتجددةَإدارةمنهجية منظمة 

إلنتاج املعرفة ًا  مورددال الفكري الذي يعاملاألهم من هذه املوارد وهو رأس 
وابتكـار وسـائل النهـوض بـاملجتمع واالقتـصاد واحليـاة , ة له وأدااجلديدة
 املعرفة هي إدارةأن الرأي يف  Hackett هاكيتنوافق نحن  ولذلك ;اإلنسانية

املـشاركة يف كـل  نـشاطاتتفعيـل لببساطة مدخل نظامي ومنهجي متكامل 
ــات ــن املعلوم ــرشوع م ــول امل ــات,  :أص ــد البيان ــوارد قواع ــائق, وم الوث

  خربات األفـراد العـاملنيباإلضافة إىل,  وتوجيههاإلجراءاتالسياسات واو
م  املعرفـة مفهـوإدارةأن  −ً ثانيـا −باحثون آخرون   يركام 13.ًوجتارهبم أوال

ّ من غري املمكن تصور وجود  فإنمعقد ومتعدد املستويات واألوجه; ومن ثم
 14 . هلاتعريف جامع وكامل

 املعرفـة ليـست إدارة  فهـم أنإدراك يلتقي عـىل −ال بطبيعة احل −يوجد 
;  األخـر التنظيميـةالنشاطاتعن نفصلة وظيفة إدارية مستقلة, أو عملية م

 والعمليـات التنظيميـة املتنوعـة النـشاطات املعرفة هي حزمة مـن إدارةألن 
 التي تقوم بعملية تكوين املعرفة اجلديدة بصورة ,العابرة للمجاالت الوظيفية

ّ بني تكنولوجيا املعلومات وقدرة االبتكـار اخلالقـة  التعاضدإدارةو, مستمرة
 15 .د اإلنسانية املوجودة يف املنظمةللموار
 ند هذا الـرأي الوجيـه الـذي يـر أنًمن التوقف قليال ع − هنا − بدالو
أو اإلنتـاج, أو املحاسـبة واملاليـة, أو  املعرفة ليست كوظيفة التـسويق, إدارة

. نظامت األعاملرات هذه الوظائف املهمة ملوهي ليست كإدا, النقل والتوزيع
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 املعرفة ختتلف من حيـث طبيعتهـا إدارةإن : أن نقول من بديف هذا السياق ال
املعرفـة مـن حيـث إدارة ف;ووظائفها وأهدافها عن وظائف املنظمة األخر 

احلـال يف اإلنتـاج, ي ً دائام كام هـ ملموسة وواضحةنشاطاتتدير طبيعتها ال 
وظائفهـا مقارنـة لٍكام ال يوجد وضـوح كـاف . حاسبة واملاليةالتسويق, واملو

 والعمليات التي تتوالها اإلدارات التقليدية املسؤولة عن نشاطاتبوضوح ال
 .املجاالت الوظيفية الرئيسية يف كل منظمة أو مؤسسة خاصة أو عامة

ً املعرفة تكوينا عاما وخاصا دارةن إلإ ً أن ففي الوقـت الـذي يمكـن . ًمعاً
 اســتقطاب املعرفــة نــشاطات املعرفــة مظلــة شــاملة تتــسع لكــل إدارةد تعــ

 وإعـادة إنتاجهـا أو ابتكارهـا; "يرهاتـدو"واملشاركة يف وابتكارها وختزينها 
 , األفراد العاملني وفرق العمـل نرشها وتوزيعها داخل املنظمة وبنيومن ثم
 دارةذه اإل هلـنا نجدفإن, لنظر عن املستو اإلداري واملجال الوظيفيبرصف ا

ًتكوينا جزئيا خاصا ً  ووظيفـة إدارةً وذلك لكوهنا مكونا مـن مكونـات كـل ;ً
 .داخل املنظمة

 إدارة املعرفة جاءت نتيجـة حاجـة دارةهذه الطبيعة املعقدة املتحولة إلإن 
الكم والنوع من املعارف واخلربات املوجـودة يف الوظـائف تراكم املعرفة إىل 

توجيـه ال  املعرفـة تعنـيإدارةهبذا املعنى, فـإن و. ااألساسية للمنظمة وإدارهت
واملعـارف , )ّالعقل املكـون للمنظمـة(ّلمعارف واخلربات املكونة لتنظيم الو

ن باستمرار من خالل العمل اليومي, وجتـارب املـديرين َّكوُواخلربات التي ت
مـا يمكـن أن نـسميه إىل باإلضـافة إىل حاجتهـا ,  وممارسـاهتموصناع القرار

 يمثلـون رأس املـال اإلنـساين نّل املكون مـن املـديرين واملـؤثرين الـذيالعق
 . للمنظمة
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 −ًأوال وقبـل كـل يشء  −هـي  − بتعبري آخر − املعرفة يف املنظمة إدارةإن 
ــة إدارة ــة التنظيمي ــة, ( للمعرف ــكاهلا القيادي ــا وأش ــسويقية, ويف أبعاده الت
كل ما متلكـه مـن مـوارد  كل أصول املعرفة وإدارةأي ; )هاوغري, اإلنتاجيةو

 للفـراغ إدارةإهنـا ليـست . ّإنسانية وفكرية ومـن طاقـات وقـدرات خالقـة
 للمعنى واملغز, للخربات والتجارب, ألصـول إدارة, بل هي ً حقاوللعدم

وملخزون خربات األفـراد , املعرفة ولرأس املال اإلنساين ولرأس املال اهليكيل
هتم سالسل التوريد أو حتى ألعاهبم مـع الزبائن وإلداربالعاملني يف عالقتهم 

ــصناعة ــسوق وال ــسني يف ال ــي أن إن . املناف ــذا يعن ــشبه إدارةه ــة ال ت  املعرف
ختتلف من حيـث اجلـوهر واملـضمون عـن تها , وأن وظيف األخراإلدارات

املعرفـة ن اسـتقطاب أقـف يف مقـدمها يالوظائف األخر ألسـباب كثـرية 
دة بصورة أو بأخر يف مجيع مفاصـل  موجونشاطات هي ها وإنتاجهاوختزين
تعانيهـا غري أن املشكلة احلقيقيـة التـي .  ويف خمتلف إداراهتا الوظيفية,املنظمة

 دارة غيـاب العمـل املنهجـي املـنظم واملبتكـر إليهذه اإلدارات الوظيفية ه
 غيـاب  الرئيسية; ومن ثـمنشاطاهتاضمن جماالت واستثامرها أصول املعرفة 

 أصـول املعرفـة املوجـودة التـي يمكـن دارةجية املتكاملة إلسرتاتي االالرؤية
 املعرفـة إدارةه  إليـ ما حتتاج ولذلك فإن; مستو املنظمة ككلاستقطاهبا عىل

املجاالت الوظيفية وكـل مكونـات املنظمـة أو كل هو العمل املنهجي العابر 
امر واهلادف إىل رسم خريطة معرفية للمنظمة وحتديد أصوهلا واستث, املؤسسة

تنافـسية ها وتعزيز قدرهتا الّ بام يمكن املنظمة من تعظيم نمورأس ماهلا املعريف
 .سرتاتيجية املؤكدةمن أجل اكتساب امليزة اال
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. لكنها ليست مستحيلة بأي حال من األحوالًحقا, هذه املهمة صعبة إن 
 املعرفـة يف املـنظامت احلديثـة مـن إدارةالتـي تتوالهـا املهامت وتنبع صعوبة 

 أو ,حقيقة أن اجلزء األهم من املعرفة أو من أصوهلا ال يمكن حتديده بـسهولة
يـنعكس بالـرضورة عـىل بعـض وهذا ; هو بطبيعته غري ملموس وغري مرئي

 املـشاركة نـشاطاتوالعالقـة باملعرفـة الـضمنية  املعرفة ذات إدارة نشاطات
 . باملعرفة يف املنظمة

يف وتوجيههـا  االجتامعيـة النشاطات  بتنظيملَّمثُ املعرفة يإدارةإن جوهر 
) لـقاخلأو (تكـوين ال لتمكـني األفـراد واجلامعـات مـن عمليـة ;بيئة العمل

  تتحــرك مــن املــعرفة Spiral Processلمعرفة التي تتم بطريقة حلزونية  ل
وهلـذا 16 .ّتوبـة وتعـود إىل املعرفـة الـضمنيةّالضمنية إىل املعرفة الـرصحية املك

 مـن خـالل حتليـل , املعرفةإدارة إىل تعريف , من الباحثني يميل كثري,السبب
ًة التي تقوم بتنفيذها, كام نجد مثال يف  الوظيفينشاطاتمضمون العمليات وال

 املعرفــة بأهنــا حزمــة إدارة لتعريــف Mark Hempelهيمبــل مــارك  حماولــة
لمعرفـة ل وابتكـار ,نرش, وتكـوينوتنسيق, و وامتالك, , استقطابنشاطات
فـرق و األساسية من خالل األفـراد,  األعاملنشاطاتامها لتحسني واستخد
 17 .رب املجاالت الوظيفية والتنظيميةالعمل, ع

ًويبدو هذا املدخل أكثر وضوحا وأشمل نطاقا من املداخل األخر التـي  ً
يعتمـد عـىل التقـاط الفكـرة وذلـك ألنـه  ; املعرفةإدارةحتاول حتليل مفهوم 

 هـاتكوينوص بعمليات اسـتقطاب املعرفـة, َّلخُ التي تة املعرفدارةة إلاملحوري
 التعاضـــد إدارةوهـــا,  وتوزيعهـــاختزينو, ااملـــشاركة هبـــو, )هـــاأو خلق(
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 هبـدف حتقيـق ;لوجيا املعلوماتسرتاتيجي بني رأس املال الفكري وتكنواال
ــ ــة إدارة هتــتم زة التنافــسية املؤكــدة; أياملي ــة باســتثامر أصــول املعرف  املعرف

Knowledge Assets أو رأس املال املعـريف ,Knowledge Capital)  الـذي
م واكتشاف القي, )Intellectual Capitalرأس املال الفكري ًيطلق عليه أيضا 

  لألصول املعرفيـة Intangible Value وغري امللموسةHidden Valueّاملخفية 
 18 .ية املوجودة يف املنظمة واملجتمعواإلنسان

 عرفة ونظم إدارة املعرفةالتمييز بني إدارة امل

 املعرفـة إدارة بعض الباحثني يف هذا احلقل يستخدم مـصطلح ُيالحظ أن
 املعرفة إدارة اآلخر نظم همبينام يستخدم بعض,  املعرفةإدارةللداللة عىل نظم 

ل عـىل وجـود يـدوهذا ووظائفها;  املعرفة إدارةيف سياق احلديث عن مفهوم 
حـال, أي عـىل . من املصطلحني املرتادفنينوع من االلتباس يف مضمون كل 

 املعرفة اسم الداللـة الـشامل لكـل روافـد املعرفـة إدارةإن : أن نقوليمكن 
 إدارةب يف حقل  التي تص,التعلم واإلدراك والذكاءوالتكنولوجيا ونظريات 

ً املعرفة بعدا أساسيا من أبعاد إدارةنظم د  تعاملعرفة; أي ً ًووجها ,  املعرفةإدارةُ
 نـشاطات املعرفـة وتطبيقاهتـا يف دارةإل) امللموسـة( من األوجـه املرئيـة ًمهام

ــة ــامل املختلف ــشري األع ــي ت ــم ; وه ــات ونظ ــا لإىل أدوات وتقني تكنولوجي
ًاملعرفـة التنظيميـة ختزينـا واسـرتجاعا واملعلومات والشبكات التي تتعامـل  ً

ًوتوزيعا ونقال عية, الرسمية وغري باإلضافة إىل حتفيز املشاركة الفردية واجلام, ً
 . ومع بيئتها اخلارجية,هبذه املعرفة داخل املنظمة, الرسمية
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 املعرفة أرقى أنامط نظم املعلومات املحوسبة وأكثر فئاهتا إدارةومتثل نظم 
 بـل ,تقنيات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا االتصاالت والـشبكاتبًاندماجا 

أنـضج مرحلـة يف ازدهـار  بوصفها املعرفة إدارةّإن من الصحيح تصور نظم 
ال يتجاوز عمـر تكنولوجيـا إذ  (ا املعلومات عرب تارخيها اخلمسينيتكنولوجي

ِّحولـت الـذي , )ًاملعلومات احلديثة أكثر مـن مخـسة عقـود تقريبـا فيـه هـذه ُ
ومـن املعلومـات إىل , التكنولوجيا من الرتكيز عـىل البيانـات إىل املعلومـات

قـي باملعاجلـة  مـن أجـل الر,صاعد مـستمروهكـذا يف تـ ...الذكاء واملعرفـة
 العقـل بنيـةوًأكثر متـاثال , وعقلًاحلاسوبية لكي تكون أكثر قربا من معاجلة ال

 . قبل ذلك الفذة

رت يف دورات حياهتـا وقـد ِّوُ املعرفـة قـد طـإدارةوهلذا يالحظ أن نظـم 
ِّنوعت  ظـم فمـن بـني ن.  جديدة وأنامط خمتلفةٌظهرت منها أجيالُأتطبيقاهتا وُ
ُنظم املعرفة التـي تعـانق تقنيـات الـذكاء :  املعرفة نذكر عىل سبيل املثالإدارة

ّالــشبكات العــصبية و, Expert Systems الــنظم اخلبــرية :مثــل; الــصناعي
Neural Networks ,نظم املنطـق الغـائم وFuzzy Logic ,اخلوارزميـات و

وبـاألخص , إىل جانب تكنولوجيا الـشبكات Genetic Algorithmsاجلينية 
كـــسرتانت اإلو, Intranetاإلنرتانـــت و, Internetتكنولوجيـــا اإلنرتنـــت 

Extranet ــشبكات ــن ال ــامط األخــر م ــربط. (WAN, LAN), واألن  ُوت
مثـل ; بتكنولوجيا الشبكات تقنيات البحث الذكي عن املعلومـات واملعرفـة

 ,Data Miningالتنقيب عن البيانـات و, Intelligent Agentالوكيل الذكي 
وقواعـد البيانـات العالئقيـة , Data Warehousesمـستودعات البيانـات و
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عـالوة . Object Relational Database Management Systemsالشيئية 
 املعرفـة نظـم تكنولوجيـا املعلومـات إدارة إىل حزمـة نظـم ُتـضمعىل ذلك, 

دعـم القـرارات و, Groupwareدعـم العمـل اجلامعـي إىل املوجهة وأدواهتا 
Decision Support ــائق إدارة, ونظــم  Document Management الوث

Systems. 19 

بتنفيذ حزمة , النظر عن أجياهلا وتطبيقاهتارصف ب,  املعرفةإدارةتقوم نظم 
 حـال الـنظم يلمعرفة كام هـل استقطاب وترميز وخزن نشاطاتمتنوعة من 

ونمذجـة  ئل اكتساب خربات التعلم الذايت لتحليل  البـدانشاطاتاخلبرية أو 
جانب إىل , ة واملنطق الغائم نجد ذلك يف نظم الشبكات العصبيالقرارات, كام

ات لتنقيب عن املعرفة باستخدام تقنيتطبيقات البحث املستمر يف اإلنرتنت وا
إىل جانب دور هذه النظم يف بنـاء شـبكات , البحث الذكي عىل اخلط املفتوح

 Value Networkقيمــة وشــبكات ال Knowledge Networks,20املعرفــة 
 املعرفة يف تنفيذ وظائفها أو ممارسـة إدارةلذلك, فإن نجاح نظم  21;هاوتطوير

 املعرفة نفـسها وعـىل كفـاءة إدارةأدوارها سيؤثر بصورة جوهرية عىل نجاح 
 ; وفعاليتهـاىل ختطيطهـا وتطبيقهـا يف املنظمـة التي تتونشاطاتالعمليات وال

,  وتطويرهـاعرفة يف حتديث املعرفـة املتاحـة املإدارة نظم اقفإخفإن  ومن ثم
سـيعني , وقبل ذلك متثيل املعرفة, وعجزها عن تفعيل ثقافة املشاركة باملعرفة

مـن أو اكتـساهبا سـرتاتيجية ن امليزة التنافسية اال املعرفة يف تكويإدارة إخفاق
 املعرفة وحتقيق أفضل عائد ممكن عىل االستثامر يف إدارةخالل توظيف موارد 

 22).أو املعريف(رأس املال الفكري 
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 أن كفـاءة افيـة وتنظيميـة إالً املعرفة أبعادا سلوكية وثقدارةصحيح أن إل
ة ة التحتية التقني بصورة جوهرية عىل البنيانعتمد توفعاليتهفة  املعرإدارةعمل 

 إدارةل بـنظم َّوعـىل البنيـان الفـوقي املمثـ, واملعلوماتية املوجودة يف املنظمـة
عـىل . من العـاملني يف املنظمـة) رأس املال اإلنساين(ة وصناعة املعرفة املعرف

بة ق نظم املعلومات اإلداريـة املحوسـتطبيإن : أن نقولهذا األساس, يمكن 
تحليل الدراسة وال نحو اهَّوجُ املعرفة جيب أن يإدارةلدعم وتطويرها والذكية 

ون, ومتطلبـات تنفيـذ  إليهـا املـستفيدنامط املعرفة التنظيميـة التـي حيتـاجأل
 .سرتاتيجية األعامل الشاملة يف املنظمةا

 املعرفـة ال إدارةمـه نظـم  من أن نـشري إىل أن مـا يمكـن أن تقدبدوهنا ال
إال ال تـستطيع  إذ ;ة للمعرفة الرصحية املكتوبةويات الدعم القوييتجاوز مست

ًأن تقدم دعام حمدودا للمعرفة الضمني  الطبيعـة وذلـك بـسبب ;ة غري املكتوبةً
 − بطبيعة احلال −ال نريد . السلوكية والفكرية والثقافية هلذا النوع من املعرفة

 املعرفة دارة ألن هناك تقنيات وأدوات مهمة إل;ًأن نذهب بعيدا يف هذا القول
 التفكــري والعــصف الــذهني نــشاطاتتــستخدم بدرجــة مــؤثرة يف تعزيــز 

 املـشاركة اجلامعيـة نـشاطاتز عزيـ وت, وتوليد البـدائل املبتكـرة,اإللكرتوين
 وربـام ,حمـدودة التـأثريتزال مـاباملعرفة, إال أن كـل هـذه األدوات والـنظم 

املعرفـة وستشهد السنوات القادمة والدة نظم أكثر كفاءة وفعالية يف التعامـل 
ودعم حتوالت هذه املعرفة بني األفراد ومجاعات العمل يف املنظامت , الضمنية

 .لعامةواملؤسسات اخلاصة وا



 تيجيةدراسات اسرتا

36 

 نموذج مقرتح للمعرفة

 دوائـر ثـالثتـضم منظومـة مـن حيـث هـو  املعرفـة إذا نظرنا إىل حقل
تليهـا دائـرة , لبيانـات, التي هي االصغرمتداخلة ومرتاكبة تبدأ من الدائرة 

الوصـول إىل إن : أن نقـولبإمكاننـا , فّثم دائرة الـتعلم واملعرفـة, املعلومات
قة اجلديدة ذات القيمة املضافة بيانات, واملعاين املتس اخلام للاملعرفة يبدأ باملادة

قـي باملعلومـات واخلـربات والتجـارب املكتـسبة  ومن ثم الر;"املعلومات"
غري أن هذا االرتقاء .  واكتساهبا لتكوين املعرفة;املمزوجة باإلدراك والبصرية
ورة ال حيـصل بـص, وإىل التعلم من خالل املعرفةمن البيانات إىل املعلومات, 

 أي مـن خـالل حلقـات ارتداديـة مفتوحـة ;خطية وإنام يتم بطريقة حلزونية
عطيـات فكريـة عملية الرتاكم الـرضورية إلنتـاج مأثناء يف للتغذية العكسية 

ًأكثر عمقا وأوسع فضاء ً. 
اإلشكالية األخـر املوجـودة يف العالقـة البنيويـة غـري اخلطيـة بـني إن 

بوجـود نـوع مـن العالقـة املـستمرة بـني َّثل ُمتاملعلومات واملعرفة والبيانات 
فـإذا . البيانات واملعلومات, بينام يوجد انقطاع واضح بني املعلومات واملعرفة

فمـن غـري املمكـن ,  معاجلة البياناتنشاطات لًا طبيعيًاكانت املعلومات نتاج
 ألن هناك فجوة إدراكيـة وذهنيـة ;ّتصور املعرفة حتصيل حاصل للمعلومات

ومات واملعرفة ال يمكن جتسريها إال بعملية التعلم املستمر املمـزوج بني املعل
ــة , واخلــربات وجتــارب العمــل,باملعلومــات ــة والتنظيمي  واملهــارات التقني
ّصحيح أن األمر ال يتوقف عىل عمليـة الـتعلم, بـل عـىل الفهـم . واإلنسانية

ة بـصفة  ومن الفكر والثقافـ,العمل والتجربةبواسطة الفهم املكتسب ; ًأيضا
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إال أن التعقيد الشديد يف بيئة العمل ويف خمتلف مناحي احلياة اإلنسانية , عامة
ًيتطلب نشاطا مستمرا ومنظام من التعلم مد احلياة ُ ً  ).1 (الشكليوضح كام , ً

 (1)الشكل 

 احركياهت, واملعلومات واملعرفةودوائر البيانات 
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .من إعداد املؤلف: املصدر

 أهناعىل التعلم واملعرفة واملعلومات, , و النظر إىل جدلية البياناتويمكن
املـادة اخلـام ذات القيمـة , وقة مـن البيانـاتسلسلة من القيمة املضافة املتدف

واملعلومات ذات القيمة املضافة بعد معاجلة البيانات التـي يمكـن , املنخفضة
مـن املعنـى املبـارش تتسع إىل رؤيـة أشـمل ثم  ;Insightأن تتحول إىل بصرية 

ن مزيج املعلومات واملهارات واخلربات والفهم املكتسب موينتج . للمعلومة

املعرفة

املعلومات
البيانات

حركيات التعلم
واملعرفة
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يف ل باملعرفـة َّثـُقيمـة عليـا مت, )الفكري واملادي(من جتارب العمل واإلنتاج 
غري أن املعرفة يف هذه السلسلة . خمتلف أنواعها ومضامينها وحقول تطبيقاهتا

ألن املعرفـة ارخيي وإنساين وحـضاري; ذلـك نظور تليست قيمة هنائية من م
هيمنـة اللتـني تفرضـان الولود بمكامن القوة قد تؤدي إىل الغلبـة واملجالـدة 

متهـا مهـام طالـت وهنا تفقد املعرفة روحها وتتدهور قي ;"اآلخر"مادية عىل 
 .ت قواها املاديةهيمنتها ومهام عل

 (2)شكل ال

 هرم قيمة املعرفة
 
 
 
 
 

 
  
 .داد املؤلفمن إع: املصدر

هـي , أو يف هـرم القيمـة, إن القيمة االعتبارية األهـم يف سلـسلة القيمـة
فـيض إىل احلكمـة هـي فيض إىل احلق; فاملعرفة التي تُ التي تWisdomاحلكمة 

 Data                  البيــانــــــــات      
 Information     ـات    املعلـومــ

 Insight         البصيــــرة  
Knowledgeاملعـرفـــــة   

Wisdomاحلكمــة  

Rightاحلـــق  

 قيمة عليا
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قـال اهللا وقـد ). 2(كام هو واضح يف الشكل , طريقنا إىل احلق ومعرفة احلقيقة
, ومل )12ورة لقامن, آيـة س (﴾َ احلكمةَولقد آتينا لقامن﴿ تعاىل يف كتابه العزيز

 هـيواحلكمـة .  ألن احلكمة أعىل قيمـة مـن املعرفـة;ن املعرفةتينا لقامآيقل و
 ;هي وسيلة اإلنسان لإلمـساك بـالعروة الـوثقى, و املعرفة وجوهرها"زبدة"

َومن يسلم وجهـ﴿أي باحلق  ْ َ ُ ْْ ْ ْه إىل اهللا وهـو حمـسَِ ُ ِن فقـد استمـسك بـالعروةُ ُ ٌَ َ ْ َْ 
 .)22سورة لقامن, آية ( ﴾ِمور األُ وإىل اهللا عاقبةٰثقىالو

 دورة حياة املعرفة

 دورة حياة املعرفة مقابل عملية إدارة املعرفة

 التـي تقـوم بتنفيـذها لباحثون يف تصورهم مضمون النشاطاتخيتلف ا
 إهنم خيتلفون حول مضمون إدارة املعرفـة وفهمهـم :إدارة املعرفة, أو لنقل

فمنهم من ير أن إدارة املعرفـة هـي عمليـة إداريـة . ارةوظائف هذه اإلد
املـشاركة وتكـوين املعرفـة اجلديـدة, و استقطاب املعرفة, نشاطاتتشمل 

تخـزين التنظـيم والتوجيه وال نشاطاتإىل غري ذلك من , باملعرفة وتوزيعها
آخـر ينام يميل فريـق ب ,لمعرفة التي تتضمن إدارة أصول املعرفة يف املنظمةل

خـالل دورة حيـاة إىل تـصور املعرفـة التنظيميـة مـن  علامء والباحثنيمن ال
 املنظورة وغري املنظورة لإلدارة املسؤولة عن أصـول تشمل مجيع النشاطات

ات سوغومما يزيد غموض الـصورة غيـاب مـ .املعرفة ورأس املال الفكري
العلميـة املـسوغات ًوأيـضا عـدم توضـيح , دون آخـرمـن اعتامد مـدخل 

 .دون اآلخرمن ة لتبني هذا املفهوم واملوضوعي
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مـن  الرأي الصحيح ينطلق من فهـم املعرفـة ضمن هذا السياق نعتقد أن
 فـإن  ما قـوانني احليـاة; ومـن ثـم عليها إىل حدكينونة حية, تنطبقحيث هي 

للمعرفة دورة حياة مثلام أن للنظم احلية املعقدة دورات حياة وحاضنات بيئية 
 .خالهتا وخمرجاهتاالنظم مدوإياها تتبادل 

ال تتعلق بتسميات شكلية أو متايز مفتعل  − بطبيعة احلال −املسألة هنا إن 
فالـذي يـر  ;وإنام يرتبط األمر باملفـاهيم واملنـاهج والـرؤ, باملصطلحات

 املعرفة يف مـستو إدارة املعرفة عملية منظمة ومتكاملة حياول أن يضع إدارة
أو  إدارات اإلنتـاج والعمليـات, :مثـل; سها نفـاإلدارات الوظيفية التقليدية

كان هلذه اإلدارات فإذا .  املحاسبية واملاليةدارة املواد, أو اإلإدارةأو التسويق, 
 إدارةفـإن , يمه بل أداء يمكن قياسه وتقو, ملموسةنشاطاتوظائف حمددة و

مـوارد غـري و ألهنا تتعامـل قبـل كـل يشء ;إىل هذه اخلصائصر املعرفة تفتق
اجلزء األهم من هذه األصول ال يمكن ترميزها (ة وأصول غري مادية ملموس

 غـري منظـورة يف بعـض نـشاطات كـام متـارس, )ألهنا معرفة ضمنية وخمفيـة
  .األحيان

 املعرفة هو اجلزء املادي اخلاص بالبنية التحتيـة التقنيـة إدارةوما يبدو من 
رفـة التـي تظهـر يف إىل جانب جتليات املع, لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

 فإن العملية اإلدارية يف التسويق ويف النتيجة . املعرفةإدارةمستو عمل نظم 
أو يف اإلنتاج والعمليـات ختتلـف يف جوهرهـا ومـضامينها وإجراءاهتـا عـن 

ولـذلك, نـر أن  ;ة املعرفإدارةشكل مضمون العمليات التي تقوم بتنفيذها 
,  تعمـيم مفهـوم دورة حيـاة املعرفـة املعرفة من خـاللإدارةمن املهم تصور 

 .هتاوليس من خالل تصور وجود عملية واضحة وحمددة بمدخالهتا وخمرجا
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دورة حياة مـستمرة بنموهـا من حيث هو  املعرفة إدارةويفيد مدخل فهم 
ً املعرفة ليـست شـيئا, حقيقة أن تعميق إدراك القادة واملديرين وصريورهتا يف

 كينونة ال تولد من عدم وال ختلق ; هي كينونة حية وإنام,أو مادة ثابتة وجامدة
ر مـن خـالل َّطـوُت وهي تنمو و,وإنام تولد يف حاضنة وبيئة تنظيمية, من فراغ

ً لتشكل مهادا فكريا لوالدة معرفة ;الرتاكم املعريف وقدرات االبتكار واإلبداع ً
 .مةية واملعرفية املوجودة يف املنظجديدة تضيف نفسها إىل املوارد الفكر

 إشكالية إدارة املعرفة

 املعرفة? وهل إدارة هل يمكن :ُ األسئلة التي تطرح يف هذا السياق هيإن
 تنظيمه وإدارته? ثم هل ًمكن ضبطه أو استقطابه دائام; ومن ثماملعرفة يشء ي

,  املعرفةإدارةاد حقل  األسئلة وغريها طرحها رو? هذهإدارةحتتاج املعرفة إىل 
يف التعليق وذلك يف سياق التحليل و ;علوماتية بصفة عامة واملدارةوعلامء اإل

  ". املعرفةإدارة"بعض األحيان عىل مصطلح 

ــاء املؤســسني حلقــل إدارة املعرفــةطــرح ي  كــارل إيريــك وهــو, أحــد اآلب
ّثم حدثت , 1998عام يف ورقة قدمها أول مرة ,  Karl-Erik Sveibyيبيفس بعد ُ

هـو و,  إىل املعاين الصحيحة التـي ينـشدهان مصطلح إدارة املعرفة يفتقرأذلك, 
اسـتخدام عبـارة إدارة يف عىل املستو الشخيص, أنـا ال أرغـب «: يقول بالنص

باسـتثناء , ًكة إنسانية وليـست شـيئا يمكـن إدارتـهَاملعرفة هي قدرة ومل. ةاملعرف
ولذلك فإن أفضل مـا يـدل عـىل  ;صاحب املعرفة الذي يستطيع أن يدير معرفته

. أو رؤيـة العـامل مـن منظـور معـريف,  الرتكيز عىل املعرفة:مثل; باراتتفكرينا ع
 23.»يل فإن إدارة املعرفة هي فن تكوين القيمة لألصول غري امللموسةإوبالنسبة 
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لـسبب ًأبـدا; مـصطلح ملتـبس وغـري واضـح  −ً حقا − املعرفة إدارة إن
ويف تراكمهـا , جوهري يرتبط بطبيعة املعرفة كام نفهمهـا يف جتلياهتـا املتنوعـة

 التقدم وبنـاء املـستقبل مـن املرتبط باإلرث احلضاري اإلنساين والسعي نحو
هـل : وهـذا مـا جيعلنـا نتـساءل. معامل العقل وتطوير حركيات العلخالل إ
  املعرفة? إدارةيمكن 

املعرفة التي ال يمكن حتديد أشكاهلا أو تأطري حـدودها, املعرفـة التـي ال 
 مـا إن.  عـىل النمذجـة التي تستعـيصها يف قاعدة هين تفريغها أو ختزينيمك

كـن مت ما "رقمنة"يمكن فعله اليوم ويف املستقبل هو ترميز ما يمكن ترميزه و
ًوما يمكن عمله أيضا هو اسـتخدام كـل أدوات . رقمنته من مضامني معرفية

 التكنولوجيا الراقية وتوجيهها نحو تفعيل عمليـة املـشاركة باملعرفـة وحتفيـز
يميل إىل استخدام  سفيبي وهلذا نجد أن  وخلقها;بتكار املعرفة اجلديدةسبل ا

املنظـور "أو" ةتكوين املعرفـ" : مثل;مصطلحات أقل شهرة ولكنها أكثر دقة
ًوهي مصطلحات قد متـت تنحيتهـا جانبـا , "الرتكيز عىل املعرفة"أو " املعريف

ــ ــر شــهرة االســمةلحصمل ســاط ً واألوســع اســتخداما يف أو العلمــي األكث
 ."ة املعرفإدارة"وهو , األكاديميني املامرسني

م عـىل املشكلة أن العلامء والباحثني يف حقل إدارة املعرفة ممن لدهيم حتفظاهت
يـزال هـؤالء فام,  أحدهم عن مصطلح إدارة املعرفةاملصطلح واملفهوم مل يتخل

كـر, ًنـذكر مـثال أن بيـرت درا. اباهتم ودراساهتميستخدمون هذا املصطلح يف كت
 Knowledge Societyالذي كان أول من كتب عــن فــكرة جمـتمـع املـعـرفة 

يستخدم مصطلح إدارة املعرفة , Knowledge Economy واقتـصـاد املـعرفـة
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ا ببـساطة  ألهنـ;مع العلم أنه كان قد ذكر أن املعرفة ال يمكن إدارهتـا, تهاابيف كت
: يقـول إذ ;"عقـول النـاس"يف معرفة ضمنية وخمفية موجودة بالدرجـة األوىل 

إن املعرفة هي ما يملكـه اإلنـسان بـني أذنيـه, .  املعرفةإدارةنك ال تستطيع إ«
ذات طبيعـة  −األصـل  يف −ن املعرفـة بعبارة أخـر, إ 24;»فقط ما بني أذنيه

مـستقرة يف عقـول النـاس وحتتـاج يف  − من ثـم −وهي , ضمنية غري رصحية
. جالء اجلـزء املخفـي واملـرتاكم منهـا السـتبعض األحيان إىل جهود تنقيبية

. األصـل معرفـة ضـمنية غـري رصحيـةيف فهي ة املكتوبة ملعرفة النصيوحتى ا
 − ذلك ألن املعرفة; دارةكن إدارهتا باملعنى املعروف لإلمتوهلذا فإن املعرفة ال 

ُة, كنـه, صـريورة مـستمرة مـن َّماهيـًليست شيئا وإنـام هـي  − ًكام ذكرنا آنفا
 .دة والنمو, الرتاكم والتجدد, االبتكار واإلبداعالوال

 الضمنيةاملعرفة إشكاليات املعرفة الرصحية و

أو البعـد الـضمني , Tacit knowledge ظهـر مفهـوم املعرفـة الـضمنية
مايكـل  عـىل يـد املفكـر −ً كام ذكرنـا سـابقا − Tacit Dimension للمعرفة
 أراد من إطالق , وكأن بواليناملعرفة الشخصية املهم خالل كتابهمن , بوالين
 انالعلم يرتبطـيف ن الفكر العلمي والتفكري إ :عىل كتابه, أن يقولسم هذا اال

املكونـات ًأيضا من د ن العواطف اإلنسانية تعأ و,باملعرفة الشخصية لإلنسان
   .احليوية للمعرفة الشخصية

 ;هيـةمعرفة ما: عدان للمعرفةُيوجد ب − عىل هذا األساس −يف كل نشاط 
وتـسمى املعرفـة , و كينونـةظـاهرة, أ, أو بمعنى أهنا معرفـة حـول يشء مـا
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 املعرفـة املحوريـةومعرفة تـستخدم لتطـوير ; Focal Knowledgeاملحورية 
 25. وتسمى املعرفة الضمنيةها أو معاجلتها,وحتسين

ية املعرفة الرصحية  أن املعرفة الضمنية هي مرجع−  باختصار− وهذا يعني
. ة ظاهرة, غري أن املشكلة يف املعرفة الضمنية هي طبيعتها الغائمألياملكتوبة 

 دائمـة أو بوسـائل فقبل كل يشء, ال يمكن التعبري عن املعرفة الضمنية بصفة
 التعبري اللفظي أو الرمزي عن هـذه املعرفـة تتـأثر نشاطات  ذلك ألن;حمددة

نـساين يف فـرتة إل وبمـستو التفاعـل ارفيةالظقفية باملتغريات والعوامل املو
 .وهلذا تبدو املعرفة الضمنية صامتة يف كثري من األحيان. حمددة من الزمن

ال يعنـي بالـرضورة أهنـا غـري فـإن هـذا وعندما تكـون املعرفـة كـذلك 
ًموجودة, بل عىل العكس متاما نجد يف معظم األحيان ظهور جتليات واضحة 

. ةيع األحوال معرفة خمفيـنها يف مجللمعرفة الضمنية بأشكال رمزية خمتلفة لك
طلح االستخدام األويل للمص, سباب الطبيعة الغائمة للمعرفة الضمنيةومن أ

 .”Tacit Knowing“اإلنجليزي 
إىل ظاهرة وجود قدرة إدراكية لإلنـسان   بوالينولتوضيح هذه املسألة يشري

 وقبـل اإلعـالن ,عىل حتديد املشكلة قبـل التحقـق بـصفة تامـة مـن وجودهـا
رتبط اإلدراك اإلنـساين باملعرفـة الـضمنية املـسبقة ويـ. هـاي عن وجودالرسم

 ًليـةاملعرفـة الـضمنية عم  بـوالينيف هـذا الـسياق يـرو .املوجودة يف الذاكرة
 وليست جمرد كينونة ثابتة أو جمرد أفكـار مـستقرة , عملية تعلم للمعرفةًإدراكية

  بـوالينهم من وجهة نظـروامل.  فاملعرفة ليست كينونة هذا هو املهم;يف الذاكرة
 .26هو إزالة احلد الومهي الفاصل بني املعرفة الضمنية واملعرفة الرصحية
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ة هلـذه تعـود إىل الـصفة الـضمنية املخفيـ −ً إذا −إشكالية املعرفة الـضمنية 
ة عن شعور صاحب خفيامل أي ;ة ذلك ألن الصفة الضمنية تعني املخفي;املعرفة
  .املعرفة

 كيـف :ا يف هذا السياق مهاُجيب أن يطرحان اللذان والسؤاالن اجلوهري
يمكن استقطاب املعرفة الضمنية الصامتة? وكيف ظهرت فكرة استقطاب 

 نوناكـا م كل منَّستقطاب املعرفة عندما قدظهرت فكرة القد هذه املعرفة? 
استند لعملية تكوين املعرفة ًتفسريا  Nonaka and Takeuchi 27ويش يوتاك

وعزله عـن املـضمون الفلـسفي ,  بوالينههوم املعرفة كام قدمىل التقاط مفإ
 تكوين املعرفة نشاطاتًمتهيدا لتحويله إىل فكرة عملية يمكن توظيفها لفهم 

, حينام قد حدث ما حدث من التباس وقلب للمفاهيم و, وحتليلهاةالتنظيم
أي  ;ن املعرفة الضمنية يتم اشـتقاقها مـن املعرفـة الـرصحية املكتوبـة إ:قاال

 .ةلرصحية يف تكوين املعرفة الضمنياملعرفة اإسهام 

 مناقشتها وحتليلهـا بد من التي تطرح تساؤالت كثرية كان الهذه املفاهيم
َّتكون دورة حياة املعرفة التي لتحليل الدراسة والإىل الدخول قبل  من مراحل ُ

ض ا فقط ألغرامتييزهيتم بل , متكاملة ومتداخلة ومتعاضدة ال يمكن فصلها
  .الدراسة األكاديمية املحض

دورة حياة املعرفة تشبه حركة الديمومة والصريورة الفاعلة التي تبـدأ إن 
هـذه و; تطبيقهـاا, واملـشاركة هبـهـا, وتكوينو استقطاب املعرفـة, نشاطاتب
 .ا اآلنتتم مناقشتها وحتليله احليوية سوف لنشاطاتا
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 مراحل دورة حياة املعرفة

  ستقطاب املعرفة ا .1

استخالص املعرفة  Knowledge Acquisitionاستقطاب املعرفة عني ي
 ملعرفـةا(, والرمزيـة )ءاخلربااملعرفة املوجودة عند  (من مصادرها اإلنسانية

نقلهـا وختزينهـا يف نظـم إدارة , و)املاديـةالرقميـة وجودة يف الوسـائط املو
ادرها ة مـن مـصاستخالص املعرفة الـضمنيويف احلالتني ال يمكن . ةاملعرف

بـصورة كاملـة وبـصفة , واملعرفة الرصحية من مصادرها الرمزية, اإلنسانية
, ووجـود قيـود كـل املعرفـة اسـتحالة متثيـل :منها; مؤكدة ألسباب كثرية

 متثيلها وبرجمتهـا يف ق تنفيذ عملية استقطاب املعرفة; ومن ثموعوحمددات ت
  .نظم املعلومات

 كوين املعرفة ت .2
ــُي ــوم ز َّرك ــوهر مفه ــة ارةإدج ــوين املعرف ــات تك ــىل عملي ــة ع  املعرف

Knowledge Creation , سواء من خالل توظيف الرتاكم املعريف املوجود يف
أو االستفادة مـن جممـل تفـاعالت أصـحاب , املنظمة لتكوين معرفة جديدة

املعرفة يف داخل املنظمة ومع أسواقها وبيئتها التنافسية البتكار معرفة جديـدة 
 املعرفـة إدارةولذلك كـان اهـتامم البـاحثني يف حقـل . ةكر ومبت,غري مسبوقة

ُّيصب  ركيات تكوين املعرفة التنظيميـة مـن خـالل حلتحليل الدراسة والعىل ُ
وبني  ,فرق العمل, واجلامعات يف بيئة املنظمة الداخليةواألفراد, بني تفاعل ال

  .ةالالعبني الرئيسيني يف بيئة األعامل اخلارجي
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وتوصـيفها نمذجة حتوالت املعرفة لنامذج كثرية رحت ُويف هذا السياق ط
 نوناكـا لكـن يبقـى النمـوذج الـذي اقرتحـه, ومراحل تكوينهـا وتطويرهـا

عـىل عمليات تكوين املعرفـة مـن أهـم هـذه الـنامذج  ل1995ويش عام يوتاك
  .  املعرفةإدارةتطور أدب ً ومن أكثرها تأثريا يف ,اإلطالق

 املشاركة باملعرفة  .3

وتقنياهتـا  Knowledge Sharingوم املـشاركة باملعرفـة شة مفهـقبل مناق
 املعرفة ينظر إىل املشاركة إدارة من اإلشارة إىل أن بعض الباحثني يف حقل بدال

أمـا  28.نـشاط حيـصل خـارج دورة حيـاة املعرفـة يف املنظمـةمن حيث هـي 
مية, فـام املشاركة باملعرفة عندنا فهي جزء أسايس من دورة حياة املعرفة التنظي

تم املشاركة فيهـا تقيمة املعرفة التي يتم استقطاهبا وتكوينها أو ابتكارها إذا مل 
والزبـائن واملـستفيدين يف , العاملني يف داخل املنظمة بصفة خاصةمشاركة و

فمن دون املشاركة احلية والديناميـة باملعرفـة تـصبح املعرفـة . ةالبيئة اخلارجي
. هجينة صندوقها األسود الـذي توضـع فيـس, وكل معرفة أخر, التنظيمية

 ;هذا إذا بقيت املعرفة املحبوسة يف صـندوقها معرفـة حقيقيـة بقيمـة مـضافة
الذي ،  " اآلخر"ذلك ألن العدو األول لكل معرفة مبتكرة هو االنغالق عن 

 . االبتكار واخللقومن ثم ;ه تعطيل كل حركيات النمو والتطور عنمينج

  تطبيق املعرفة .4

ل بحركة حلزونية تتحـرك َّثُ مبحث سابق أن دورة حياة املنظمة متذكرنا يف
ًوأخـريا , ة باملعرفـةاملشاركوتكوين املعرفة, و استقطاب املعرفة, نشاطاتيف 
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وتبدو املرحلة األخرية بداية . Knowledge Implementationة تطبيق املعرف
. ت جديـدة بداية لـوالدة معـارف ومهـارا; أيحلركة جديدة يف حياة املعرفة

مهاد النبثاق والدة مبتكرة وجديدة هو هناية املطاف وإنام  ليستطبيق املعرفة ف
 . ةللمعرفة واملهارة اإلنسانية والتنظيمية والتقني

  ةـم إدارة املعرفـنظ

 دورة حياة نظام إدارة املعرفة

, إىل حـد كبـرين من مراحل تطور شـبيهة, َّتكوة حياة ُلكل نظام حي دور
 اإلنسان التي تبدأ بالوالدة والنمو والشباب والنضج ثم بعد ذلك بدورة حياة

 . الكهولة واملوت

 Knowledge Management Systemsنظم إدارة املعرفة إىل بالنسبة أما 
, سرتاتيجي لدورة تطوير النظـاملة الوالدة تسبقها دراسة وختطيط ان مرحفإ

 يتـسنى لـإلدارة أن يد; لكيذ ملراحل تطوير النظام اجلدثم يعقبها برجمة وتنفي
 نـشاطاتمع تنفيذ , املد املسموح بهيف تضعه موضع التطبيق واالستخدام 
 .حسب احتياجات اإلدارة واملستفيدينب ,التطوير والتحديث بصفة مستمرة

 أنواع نظم إدارة املعرفة
 املعرفة التـي تـستخدم تقنيـات متنوعـة إدارةتوجد أنواع خمتلفة من نظم 

ن  أل;ن من غري املمكن تناول كل هذه النظم مرة واحـدةفإ من ثم; ومتباينةو
ن هذا األمر يتطلـب ختـصيص دراسـات ذلك يتجاوز أهداف الدراسة, بل إ
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كام أن هذه النظم ختتلف يف مكوناهتـا وجمـاالت تطبيقهـا ويف أسـلوب . ةعد
ومع ذلك, فإن من صحيح القول تأكيد . استخدامها للتكنولوجيا املعلوماتية

 املعرفة إدارةً املعرفة هي يف الواقع أكثر متثيال جلوهر حقل إدارةبعض نظم أن 
تقف يف مقدمها خاصية متاثـل عدة نظم املعلومات األخر ألسباب بمقارنة 

 املعرفـة يف دارةاألهـداف اجلوهريـة إلو ,البنية الوظيفية والتقنية هلذه الـنظم
 :يأيت ما ومن أهم هذه النظم ;منظامت األعامل احلديثة

  لنظم اخلبريةا .1
 ;ة املعرفـإدارةمن أهم أنـواع نظـم  Expert Systemsالنظم اخلبرية د تع

وتقنيـات متثيـل ,  قاعـدة املعرفـةإدارةونظم , ىل قاعدة املعرفةإلكوهنا تستند 
 .يف جمال معني من جماالت املعرفة وتطبيقاهتاواسرتجاعها املعرفة املتخصصة 

ّ الـنظم التـي تـصدرت تطبيقـات الـذكاء النظم اخلبـرية يف مقدمـةد وتع
ارتبطت بالتطور النوعي لنظم الذكاء الصناعي  ; ومن ثمالصناعي يف األعامل

هـذا يعنـي أن الـنظم اخلبـرية جتمـع بـني و ;منذ أكثر من ثالثة عقود إىل اآلن
 واملعرفة يف شتى حقوهلا وجماالتًأوال, جناحيها تكنولوجيا الذكاء الصناعي 

 لذلك, عندما نتناول النظم اخلبرية بالدراسة والتحليل ًثانيا;وعة تنتطبيقاهتا امل
ويف قدرهتا امليدانية عىل , وبرجمتهاوختزينها فألمهيتها القصو يف متثيل املعرفة 

فجـاءت هـذه الـنظم  إنـسانيتني;دعم القرارات التي تتطلب معرفة وخـربة 
املبـارش للقـرارات غـري وتقديم الـدعم وبرجمتهام لتمثيل هذه املعرفة واخلربة 

 ). شبه املربجمة(وشبه اهليكلية ) غري املربجمة(اهليكلية 
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عقـل النظـام (آلـة االسـتدالل ون النظم اخلبرية من قاعدة املعرفة, َّكوُتو
كام تتطلـب . والواجهة البينية للمستفيد النهائي, وتسهيالت التفسري, )اخلبري

 .اخلبري اإلنساين إىل احلاسوبوجود مهندس املعرفة الذي يتوىل نقل معرفة 
ومن مزايا النظم اخلبرية قدرهتا عىل ختـزين املعرفـة اإلنـسانية واملحافظـة 
عليها واستخدامها يف مجيع الظروف لدعم القـرارات التـي تتطلـب املعرفـة 

فهذه النظم حتاول أن متارس . تتطلب وجود اخلبري اإلنساينالتي أي  ;واخلربة
 .حتقق للمنظمة مرونة يف العمل ; ومن ثم املعرفةحبدور اخلبري اإلنساين صا

 ظم التفكري عىل أساس احلاالت ن .2
 Case-Based Reasoningم نظم التفكري عىل أسـاس احلـاالت تستخد

Systems  تقنيــات اإلدراك عــىل أســاس احلــاالت العمليــة التــي وقعــت يف
التـي ة حيث يمكن من خالل اسرتجاع احلاالت القريبة مـن املـشكل ;املايض

رف عىل حلول املـايض ونتـائج موضوع القرار حتقيق فائدة وميزة يف التعهي 
تكرارها مع بعـض  − يف بعض األحيان − هذه احللول بغية االستفادة منها أو

هذا يعني أن نظم و ;التطوير أو التعديل يف ضوء الظروف والتغريات اجلديدة
عـت يف املـايض تعتمـد التفكري واإلدراك عىل أساس دراسة احلاالت التي وق

وتقنيـات املامثلـة , ت املـايضبـصفة جوهريـة عـىل قـدرات ختـزين مـشكال
وهكـذا .  موضـوع القـرار التي هيواملطابقة بني احلاالت املخزونة واملشكلة

ي وليست املعرفة املتخصصة كام ه(نجد أن هذه النظم تقوم بتخزين احلاالت 
أن احلاالت العمليـة تتـضمن بان احلسيف مع األخذ , )احلال يف النظم اخلبرية

 29.معارف وخربات جوهرية مهمة للمنظمة واملستفيدين
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تعتمد هذه النظم عىل فكرة تصميم قاعدة بيانات احلاالت التي مرت هبـا 
أي إن  واإلخفـاق;وسجلت من خالهلا جتارهبا عىل صـعيد النجـاح , املنظمة

املـستمدة مـن التجـارب , " املنظمةذاكرة"هذه النظم تقوم عىل فكرة استثامر 
 .عقود من الزمنطوال السابقة واملعارف املرتاكمة للمنظمة 

 نظم التنقيب عن املعرفة .3
, Knowledge Mining Systems نظــم التنقيــب عــن املعرفــةتعــرف 

أو استكـشاف , Data Miningبنظم التنقيب عـن البيانـات بصورة واسعة, 
ومن  Knowledge Discovery in Database,30املعرفة من قواعد البيانات 

وهتتم نظم التنقيـب عـن املعرفـة . Data Warehousesمستودعات البيانات 
; من مكامنها ومصادر ختزينها الكبـريةواستنباطها بعملية استخالص املعرفة 

وقواعـد البيانـات الكبـرية هبـدف تقـديمها إىل ,  مستودعات البيانـات:مثل
 .راتاملستفيدين من املديرين وصانعي القرا

َعملية استخالص املعرفة بمضامينها املوجودة أو بعالقاهتـا املكتـشفة إن 
تكـون مفيـدة إذا حاولـت استكـشاف أنـامط العالقـات , املخفية واجلديـدة

أو بتعبـري آخـر  ;ةُوهلـة مهمـأول املوجودة بني بيانات ومعلومـات ال تبـدو 
لكن . رتاكمةالكشف عن عالقات مل تكن موجودة ضمن املعرفة التنظيمية امل

 بتأثريها عىل احلقائق واملعارف , سواءهذه العالقات مهمة وذات قيمة مضافة
تأثريها اجلوهري املبارش عىل عملية استرشاف املستقبل واجتاهاتـه باحلالية أو 

 . وسلوك متغرياته الفاعلة يف كل حدث حيصل يف بيئة أعامل املنظمة
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انات بـسبب ظـاهرة انفجـار لقد ظهرت احلاجة إىل نظم التنقيب عن البي
املعرفة وتسارع دورة التجديد واالبتكار يف ظل وجود إنتاج مـستمر وتـراكم 

يتطلب وجود تقنيات ذكية تبحث عن كـل مـا هـو  وهذا ; متواصل للمعرفة
 املفيدة ألغراض صنع ثمني ومفيد من املعرفة املخفية يف أكوام املعلومات غري

 .سرتاتيجيةالقرارات اال
  كات العصبيةنظم الشب .4

ّهي نظم معلومـات حموسـبة مـصممة عـىل  الشبكات العصبية املحوسبة
حماولة بسيطة ملحاكـاة الطريقـة التـي د وهلذا تع ;غرار البنية الوظيفية للدماغ

ة املحوسبة هي صـورة هذا يعني أن الشبكة العصبيو ;هبا عقل اإلنسانعمل ي
 ملعامر الدماغ الذي حيتوي عىل ًبسيطة جدا بالقياس إىل الرتكيب اهلائل واملعقد

التي تعمـل , )خليةمليار  100نحو (ًة املحوسبة ذاتيا مليارات اخلاليا العصبي
اخلاليا العـصبية للـدماغ مليارات وترتبط , بمنطق املعاجلة املتوازية واملوزعة

ً يمثل الدماغ نظاما ديناميكيا أي ;بنظام شبكي معقد من الوصالت الكيميائية ً
ىل منطـق التغذيـة العكـسية, مـن احلوسـبة العـصبية التـي تـستند إ ًمتكامال

 31.ة املتوازية الكثيفة وغري اخلطيةاملعاجلو
ّلقد صممت واملدجمـة بتقنيـات الـذكاء ,  الـشبكات العـصبية املحوسـبةُ

من منظومات احلاسوب املوزعة لكي حتـاكي يف تركيبهـا البـسيط , الصناعي
متشابكة من اخلاليـا مليارات ما حيتويه من  و,وظيفته و,بنية الدماغ اإلنساين

 , نـوع مـن املـدخالت1000ن لكل خلية عصبية أكثـر مـن إحيث  ;العصبية
حتـاول  ; ومـن ثـماخلاليـا العـصبية األخـربولدهيا ارتباطات ووصـالت 
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وذلـك مـن  ;الشبكات العصبية اكتساب اخلصائص اجلوهرية لعمل الـدماغ
التـي يتميـز هبـا, والقـدرة الفائقـة عـىل حيث اخلاصية االرتباطية املتـشابكة 

أسـاس احلوسـبة العـصبية تعـد املعاجلة املوزعة واملتوازية للمعلومات التـي 
Neural Computing.32 

التي توجد يف نظم الـشبكات العـصبية , لكن درجة تعقيد اخللية العصبية
قارنـة امل كنمت بل ال ,ة لدماغ اإلنسانبكثري من اخلاليا العصبيقل أ, بةاملحوس

ذلك ألن ;  وال تصحبني اخلاليا العصبية الصناعية واخلاليا العصبية اإلنسانية
اخللية العصبية املحوسبة والصناعية هي جمرد حماولة لبناء نظام معاجلة حيـاكي 

 .نظام املعاجلة احلاسوبية املعقد للخاليا العصبية الدماغية
ىل بكوهنا تستند إر األخ املعرفة إدارةختتلف الشبكات العصبية عن نظم 

 أي تـتعلم مـن التجـارب ;تقنية التعلم من البيانـات التـي  يـتم تغـذيتها بـه
الـذي جيعـل نتائجهـا هـو وهذا , واخلربات املكتسبة من خالل هذه البيانات

بـسبب متثيلهـا شـبكات عـصبية; سـميت وقد .  األخرأكثر دقة من النظم
 . حلياة والعملطريقة عمل العقل اإلنساين وتعلمه من جتارب ا

 ) الغائم(نظم املنطق الضبايب  .5
ًالـذي يـسمى أيـضا , Fuzzy Logic Systemsاملنطـق الـضبايب الغـائم 

 طريقـة معينـة يف ءهو قبـل كـل يش, املنطق املبهم املائع أو املنطق غري القاطع
اإلدراك حتــاكي طريقــة إدراك اإلنــسان لتقــدير القــيم ومــا يــرتبط هبــا مــن 

ًفبـدال . Fuzzy Data بيانات غري مؤكدة وغري قاطعة  ومن خالل,مرجعيات
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ىل املنطق القاطع احلاد الـذي ال يـستطيع اخلـروج مـن القالـب إمن االستناد 
غـري , ومغلـق/مفتـوحوخـاطئ, /صحيحو, ال/نعم :; مثلالثنائي الصارم

ميل املنطق , يذلك من ثنائيات األشياء والظواهر املوجودة يف احلياة والطبيعة
الغائم إىل استخدام تصنيفات احتاملية متنوعة يف درجاهتا تقع ما بـني الضبايب 
 .املطلقني

, ك وتفكري جديدينهو شكل أو إطار إلدرا − ً إذا−املنطق الضبايب الغائم 
ويعمــل عــىل ربــط احلــاالت الــضبابية , ائيــات القاطعــةتفكــري يتجــاوز الثن

 أنـامط الفئـات شابهيـ بـشكل Imprecise Conditionبـدرجاهتا االحتامليـة 
 .الوصفية املتعددة

 Booleanظهرت نظم املنطق الضبايب لتجاوز املنطق احلاسويب البـوليني 

Logic , ــا ًالــذي ينطلــق مــن تــشخيص الظــاهرة عــىل أهنــا صــحيحة متام
Completely True أو خاطئـة متامـا ًCompletely false وعـدم النظـر إىل ,
 ما أو خاطئة بدرجـة يحة إىل حدظواهر التي قد تكون صحنسبية األشياء وال

, ات مـن القـرن املـايضيهذا املنطق احلاسويب اجلديد يف الـستينوقد ظهر . ما
عىل يد  أول مرة Fuzzy logicاملصطلح وغ تم صني  ح1964عام ًوحتديدا يف 

يــث  ح; بــريكيل األمريكيــةاألســتاذ يف جامعــة, Lofti Zadehلــوفتي زاده 
 لة لنمذجـة عـدم التأكـد يف اللغـة الطبيعيـةوسـيال استخدم املنطق الضبايب 

وقد أطلق عىل هذه املنهجيـة . , وإنام منهجية لعمل أي نظام أو نظريةفحسب
نية أو وهــي أقــرب مــا تكــون إىل النــسبية اللــسا, Fuzzificationمــصطلح 

 ).  هذا التعبريإن صح(الضبابية اللسانية 
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 قـاطع يف التعبـري ىل منطق غـري يعني أن فكرة تصميم نظم تستند إهذا ال
ألن جذور املنطـق لزاده; عن األشياء والظواهر هي من بنات العقل اخلالص 

وإىل جهـود ,  الفلـسفة اإلغريقيـةِّالضبايب املحوسب اجلديد تعـود إىل مظـان
 33.دهار احلضارة العربية واإلسالميةالفالسفة العرب يف عرص از

يــة مــن احللــول عــن املنطقــة الرماد − باختــصار −تبحــث هــذه الــنظم 
احلياة اإلنسانية ال حتتمـل احللـول ً, خصوصا أن حتامليات حدوث احلدثاو

باإلضافة إىل كون هذه احللول غري مؤكدة النتائج بل هـي يف معظـم , القطعية
عـىل هـذا .  واملخـاطرة,عـدم التأكـدمن األحيان ختضع لظروف أو حاالت 

 . طق احلياة وقوانينهاق الغائم احلاسوبية من مناألساس تقرتب نظم املنط

 نظم اخلوارزميات اجلينية  .6

, دجمة بتكنولوجيا الـذكاء الـصناعي املعرفة املإدارةمن بني تطبيقات نظم 
م بـصورة خدُالتـي تـست Genetic Algorithmsخلوارزميـات اجلينيـة نظـم ا

واسعة يف جمال البحـث عـن احللـول والبـدائل املـثىل للمـشكالت اإلداريـة 
 .هاواالقتصادية وغري

م نظم اخلوارزميات اجلينية منهجية التطور والرصاع بـني احللـول خدتست
التـي ال تـستطيع ) الرديئة(إىل أن يتم استبعاد مجيع احللول , والبدائل املمكنة

وذلـك يف سـياق البحـث املنهجـي املـنظم عـن احلـل  ;البقاء يف هذا الرصاع
 . موضوع الدراسةالتي هي األفضل أو األمثل للمشكلة 
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وتطبيقاهتـا يف جمـاالت , هنا نالحظ كيـف تلـوذ تكنولوجيـا املعلومـات
بعلوم البيولوجيا احليوية البتكار تقنيات تقوم عىل منطق , املعلومات واملعرفة

.  ورصاعها ضـدهاتحديات الطبيعةبيف عالقتها وعملها بقاء الكائنات احلية 
ىل أفكار إد ومرة أخر, نجد بوضوح كيف يمكن ابتكار نظم حاسوبية تستن

لكن يف هذه املرة مع اخلوارزميـات اجلينيـة , ولدت من منطق احلياة والطبيعة
 . وليس مع الشبكات العصبية والنظم اخلبرية

عىل فكرة العمل من  ومثلام اعتمدت نظم الشبكات العصبية املحوسبة
ولـو بنـسبة , )أو الـدماغ(أجل حماكاة البنية الوظيفيـة والعـضوية للعقـل 

إىل البحر, ومثلام حاولت النظم اخلبرية امتصاص املعرفة اإلنسانية القطرة 
فقد حاولـت , )قاعدة املعرفة(قة النظام ت وبرجمتها يف بو,لد خبري املجال

اخلوارزميات اجلينية املحوسبة حماكاة حياة اجلينات املوجودة يف الكائنـات 
 من أجل االسـتمرار ;لتمثيل مسارات تطورها ورصاعاهتاوحركتها احلية 
لتمثيل القوانني املوضوعية للحياة كام خلقهـا  − إذن  − إهنا حماولة . والبقاء

مـع وجـود الفـارق يف الكـم والنـوع بـني هـذه املحـاوالت , لنا اهللا تعاىل
ّوهو فارق يتسع عىل مـد اتـساع اهلـوة , املتواضعة وقوانني احلياة نفسها

وقد ظهرت نظم اخلوارزميات اجلينية . ًانياثواحلياة ًأوال, الكبرية بني املادة 
ا جون مه من خالل اجلهود احلثيثة التي قدلك; وذياتول مرة يف السبعينأ

هم فيهـا أسـو ميتـشيجان األمريكيـة,  من جامعةJohn Holland هوالند
ا حتـسني أداء نظـم احلاسـوب يف عمليـة البحـث هبـوكان يقصد , آخرون

 34.الذكي عن احللول املثىل
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عىل فكرة املنافسة بـني احللـول باختصار  نظم اخلوارزميات اجلينية تعتمد
حيث ال يبقـى يف النهايـة إال  ;موضوع الدراسةالتي هي املطروحة للمشكلة 

النتائج أن يصل صناع القرار إىل من أجل  ;احلل األمثل أو األصلح يف السباق
 .فيهااملرغوب 

 قياس رأس املال الفكري وتقويمه

   رأس املال الفكريحتليل مفهوم 
ص َّلخـُلت خالل العقود الثالثة األخـرية تِّكُشإن الظاهرة التارخيية التي 

 يف عمليـة إنتـاج Intangible Assetsبتصاعد تأثري األصول غـري امللموسـة 
ويف تكوين القيمة االقتصادية للمنظامت واملؤسسات وللمجتمعـات , القيمة

ًريا كلـام اجتهـت املـنظامت واالقتـصاد وتزداد هذه الظاهرة تأث. ًوالدول أيضا
حتى أصبحت املعرفة املصدر األسـاس , نحو االعتامد أكثر فأكثر عىل املعرفة

 35.للميزة التنافسية
 يف نمـط النمـو وكان من جتليات هذه الظـاهرة حـدوث تغـري جـوهري

الــذي رافــق التطــور يف تكنولوجيــا املعلومــات  ,االقتــصادي العــاملي
وبـصورة ;  منـذ الـسبعينيات املعرفة يف مجيع املجـاالتواالتصاالت, وثورة

وقـد . اهلندسة البيولوجيـة, وصـناعة الفـضاءوخاصة التكنولوجية احليوية, 
هـم رأس مـال يف ظـل أتـصبح إىل أن املعرفة هذه التحوالت وغريها قادت 

 .ملرفة املعواقتصاد املعلومات واملع
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أو  ا معـروفنينـوكمل ي هومفهومـصحيح أن مصطلح رأس املال الفكري 
لكــن الدراســات ,  مــن القــرن العــرشين خــالل العقــد األخــريإالشــائعني 

ًوالبحوث األكاديمية والتطبيقية املكثفة خلقت تيارا متخصـصا قويـا حيـاول  ً ً
وذلـك  ;مـن هـذا املفهـوم) وغري امللموسة(بإرصار تفكيك العنارص املعقدة 

 . يتسم هبامابية التي وإلزالة الغموض والضب,للكشف عن بنيته ووظائفه
رأس املـال :مثل; وقد أفرزت هذه الدراسات مصطلحات مرادفة أخر 

, Knowledge Assetsوأصــول املعرفــة , Knowledge Capitalاملعــريف  
, ورأس املال Intangible Assets) أو غري املنظورة(األصول غري امللموسة و

لها مرادفـات ملفهـوم وهي ك; Intangible Capital) األثريي(غري امللموس 
ــري  ــال الفك ــور . Intellectual Capitalرأس امل ــن منظ ــك, وم ــع ذل وم

ســرتاتيجي تــستخدم املــنظامت رأس املــال الفكــري أو رأس املــال املعــريف ا
ولرتسيخ النجـاح الـذي يتطلـب وجـود  هاوتعزيزلتكوين القيمة التنظيمية 

 .سرتاتيجي النادر املورد اال هذاإدارةالقدرة عىل 
حياهتا, وإلعادة فة عامة, حتتاج كل منظمة إىل رأس مال لديمومة وبص
ويف عامل اليوم يوجد يف منظامت األعامل كل من . اهتكالوحلل مش, إنتاجها

 ورأس املال املعريف, Traditional Financial Capitalرأس املال التقليدي 
Knowledge Capital عـريف املال املـيمكن جتزئته إىل رأس , وهذا األخري

املهـارات, ويـشري إىل املعـارف, للمنظمة, ورأس املال املعريف للفرد الذي 
ــدرات, و ــاربوالق ــيم,التج ــوارد , والتعل ــة للم ــدارات اجلوهري  واجل

 . اإلنسانية
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رشكـة ختلـو مـن  − ولن توجد يف عامل الغـد − , ال توجد يف عامل اليومًإذا
رحهـا مـن خـالل تبقى هنـاك مـسألة مهمـة يمكـن طو. رأس املال الفكري
إىل أي مد تعتمد املنظمة يف احلـارض ويف املـستقبل عـىل : السؤال اجلوهري

 مادمنـا :ذلـك هـوعـىل دون اآلخر? واجلواب من هذا النوع من رأس املال 
, نعيش يف ظل التحول التارخيي إىل اقتصاد املعرفة وجمتمع املعلومات واملعرفة

اه رأس املـال ـت واملؤسسات هي باجتفإن قوة التغيري الصاعدة يف مجيع املنظام
سـوف يتوقـف اسـتمرار منظمـة  ; ومـن ثـم )رأس املال املعـريف( الفكري 

بوصفه رأس املال الفكري ليم تقوالقياس وال ودارةاإلاألعامل عىل كفاءهتا يف 
 . سرتاتيجية املؤكدةاملصدر احليوي األهم للميزة اال

ال أحـد جيـادل فيهـا, , لفكـريهذه احلقيقة, حقيقة أمهية رأس املال اإن 
علمية التـي ق الائ فقط بالوسائل املنهجية والطرانالنقاش واالختالف يتعلقو

فمـن املعـروف أن  وتقويمـه; ملـال الفكـريرأس اقياس ُيفضل استخدامها ل
ىل األصـول امللموسـة واملعلومـات املحاسـبية التقليديـة التـي تـستند إق ائالطر

وتقويمه, وهو الـذي ئمة لفهم رأس املال الفكري التارخيية للمعامالت غري مال
النموذج التقليـدي  فـ.مينـة يف معظـم مـنظامت األعـاملأهـم األصـول الثيعد 

غـري ووصفها  املادية نشاطاتللمحاسبة املفيد والدقيق يف تسجيل العمليات وال
 36. وحتليلهمناسب عىل اإلطالق يف فهم رأس املال الفكري

 الكميـة(تقليديـة تقـيس احلقـائق املاديـة امللموسـة ق املحاسـبية الائإن الطر
ن منها رأس َّكوُوال تقيس احلقائق األثريية غري امللموسة التي ي, )نقديةالقيمة الو

ق نتائج املعامالت يف املـايض ائًفضال عن ذلك, تعكس هذه الطر. املال الفكري
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بيـنام , هـا وحتليلوتعرب عن ذلك بتسجيل التدفقات النقديـة الداخلـة واخلارجـة
 . وحتليلهحيتاج رأس املال الفكري إىل دراسة سلوك القيمة يف احلارض واملستقبل

وباإلضافة إىل كل ما تقدم, أفرزت بعض رشكات املعرفة ظـاهرة فريـدة 
ــا ــن نوعه ــسوقية  ;م ــة ال ــد أن القيم ــثال نج ــmarket valueًفم  رشكة ل

 أكثـر مـن  قد وصـلت يف اآلونـة األخـرية إىلMicrosoft "مايكروسوفت"
نمـو وهو معدل ثابت وي, Book Value عرشين مرة مقارنة بقيمتها الدفرتية

 (dot.com)من الرشكات الرقمية الكثري , كام أن األعوامطراد منذ عرشات با
 37.ال متلك سو رأس املال الفكري

 التمييز بني رأس املال الفكري ورأس املال التقليدي

 ;ومتييزه عـن رأس املـال التقليـديليله وحتبد من فهم رأس املال الفكري ال
رأس املال ليم تقوالقياس والدارة واإلسيفيد يف مييز ًانطالقا من حقيقة أن هذا الت

بني رأس املال الفكري ورأس املال التقليدي بلة املقاوتستند . الفكري يف املنظمة
ال الفكـري ىل أبعاد أساسية للتمييز واالختالف بـني رأس املـإ) املادي أو املايل(

 ).1(اجلدول يوضح كام , ورأس املال التقليدي
ًهلذا يبدو جليا أن قياس رأس املال الفكري مهمة صـعبة جـدا مقارنـة  ً

مـن تعـد بسهولة القياس والتقويم لألصول املادية الثابتة واملستقرة التـي 
وممـا يزيـد صـعوبة هـذه . العنارص األساسية لرأس املال املادي التقليـدي

ًن لألصول املادية حياة حمدودة أو عمرا إنتاجيا حمددا, بينام نجد أن املهمة أ ً ً
 Openهلا قيمة مفتوحة النهاية ) أصول املعرفة(أصول رأس املال الفكري 

Ended Value ألهنا باألساس التكويني والوظيفي ليست قيمتها خطيـة ;
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 نتـاجيمكن استخالصها من مدخالهتا املبارشة, وإنام هي يف واقـع األمـر 
ًمبتكر لشبكة معقدة من القيمة وحتوالهتا, فضال عن كون أصـول املعرفـة 

 . وضمنية يف املعارف واملهارات املخفية لألفراد واجلامعاتُمدجمةنفسها 

  )1(دول اجل
 أبعاد التمييز واالختالف بني رأس املال الفكري ورأس املال التقليدي

 رأس املال التقليدي رأس املال الفكري البعد

 Tangibleمادي ملموس  Intangibleغري ملموس أثريي  التكويني

ِّيعرب عن عمليات  الوظيفي ُProcess  يعرب عن أحداثEvents 

 Past onlyيرتكز عىل املايض فقط  Futureيتوجه نحو املستقبل  الزمني

قيمة ذو املحتو Value  تكلفة ذوCost 

 Cash ةنقدي Non Financial ةغري مالي الطبيعة

 Periodic ةوقتي Ongoing ةمستمر الديمومة

 Decrease with useستهلك ُينقص وي Increase with useيزيد باالستعامل  االستعامل

 Value Chainيرتبط بسلسلة القيمة  Value Networksيرتبط بشبكات القيمة  تشكيالت القيمة

 Quantityكمي  Qualityنوعي  الكمي/ النوعي

 .إعداد املؤلفمن : املصدر

رأس املـال ( رأس املال الفكري إن: أن نقولًأسيسا عىل ما تقدم, يمكن ت
يف ) أصـول املعرفـة(هو القيمة االقتصادية لألصول غـري امللموسـة ) املعريف
فإن  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حسب تعريفبو. املنظمة

ئتني من األصـول غـري املنظـورة لقيمة االقتصادية لفيمثل ارأس املال املعريف 
ورأس املـال اهلـيكيل , Human Capital رأس املـال اإلنـساين هـو; للرشكة

Structural Capital. رأس املال اإلنساين املوارد اإلنسانية يف داخـل  يتضمن
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, ًويشمل أيضا الزبائن واملوردين ورشكـاء األعـامل خـارج املنظمـة, املنظمة
ًمصدرا غنيا لألفكارد ويع أمـا  38.هو يرتبط برأس املـال اهلـيكيلو,  واإلبداعً

شــبكات و إىل حقــوق ملكيــة الــربامج والــنظم, ريرأس املــال اهلــيكيل فيــش
 39. وسالسل التوريد,التوزيع

 يم رأس املال الفكرينامذج تقو

 ح سكاندياّ مالموذجن .1
 بــرشكة التــأمني Skandia Navigator ح ســكاندياّ مــاليــرتبط نمــوذج

ًالتـي كانـت الـرشكة األوىل التـي أعـدت تقريـرا سـنويا ديا  سكانالسويدية ً ّ
ليـف  ّلتحليل رأس املال الفكري, بل ذهبت إىل أبعد من هـذا عنـدما عينـت

ً مديرا لرأس املال الفكري, وقد قام مع زمـالء لـه L. Edvinssonن إدفينسو
عـىل املـؤرشات فحسب  َقرصُبتطوير نموذج رأس املال من منظور شامل ال ي

 .تبطة برأس املال املايلاملر
يعنـي مـضامني املعرفـة,  إدفينـسون, من منظـور, رأس املال الفكريإن 

واملهـارات , وعالقـات الزبـائن, التكنولوجيا التنظيميةواخلربات العملية, و
أن رأس املـال  ولـذلك يـر ;مة والرضورية للمنافسة يف السوقُملهنية املقدا

املعرفـة التنظيميـة, , الـذي يتـضمن ينن من رأس املال اإلنـساَّكومالفكري 
رأس املال اهليكيل ; واملهارات, واخلربات العملية للعاملنيواملعرفة بالتقنية, و

َّيكون الذي  وحيتـوي . من عنارص رأس املال التنظيمـي ورأس مـال الزبـونُ
احلقوق الفكريـة واألصـول (رأس املال التنظيمي عىل رأس املال االبتكاري 

أما ). قواعد البيانات ونظم املعلومات(ورأس مال العمليات  ,)غري امللموسة
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الالعبني األساسـيني يف بـيتـضمن العالقـات التنظيميـة فرأس مال الزبـون 
رأس مــال  و40.وأصــحاب املــصالح, املــوزعنيو املــوردين, : مثــل;اخلــارج
حقـوق ملكيـة  إذ إنه ;زبائنهابهو الثروة املتضمنة يف عالقات الرشكة  الزبون
  41.والئهم هلاإضافة إىل وثقة الزبائن بالرشكة , مة التجاريةالعال

  )3(شكل ال
 اـة سكانديـالح رشكـ موذجـنم

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 :املصدر
L. Edvinsson and M.S. Malone, Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value 
by Finding Its Hidden Roots (New York, NY: Harper Business, 1997). 

 رأس املال املايل

 رأس املال اإلنساين

 رأس مال الزبون

رأس مال العمليات

 احلقوق الفكرية األصول غري امللموسة

 رأس مال االبتكار

 ةــيــة السوقــالقيم

 أس املال الفكرير

 اهليكيل رأس املال

رأس املال التنظيمي
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 ًيم رأس املـال الفكـري اسـتخداماهذا النموذج من أكثر نامذج تقود عوي
 ألسـباب ;ًيب والدول الصناعية املتقدمة عمومـا يف دول االحتاد األورًوتطبيقا
أهم متغريات رأس املال الفكري التي يمكن النموذج  من بينها شمول ة,كثري

 .من خالل مؤرشات حماسبية وماليةومكوناته قياسها 
  األداء املتوازنج بطاقة نموذ .2

 Balanced Score Card (BSC) األداء املتـوازن بطاقـة نمـوذجعـرف ُي
َنسبة إىل واضـع Kaplan and Norton,42   كابالن ونورتونًيضا بنموذجأ يه, ً

قليـدي ىل حتقيـق تـوازن بـني املنظـور املحاسـبي التوهيدف هـذا النمـوذج إ
. يم رأس املال الفكريسة والنامذج القياسية األخر لتقولألصول غري امللمو

 متغـريات االبتكـار والـتعلم :أمههـا; ويضيف النمـوذج مكونـات جديـدة
Innovation & Learningحتـسني نـشاط األعـامل , وBusiness Process 

Improvement ,ــائن و ــات الزب ــر(عالق ــامذج أخ ــودة يف ن ــي موج ) وه
Customer Relationshipة , وتكــوين القيمــValue Creation يف ضــوء 
 ).غري امللموسة(املؤرشات املالية وغري املالية 

هذا النموذج عن غـريه مـن ز ما يميإن : أن نقولك, يمكن عالوة عىل ذل
هو أنه يقدم رؤيـة شـمولية للوضـع احلـايل , رأس املال الفكريقياس نامذج 

هتا مـن قيمـة ملموسـة وغـري نـشاطايفه مـا تـضحيث وذلك من  ;للمنظمة
عىل خالف النامذج األخر التي , ملموسة ضمن سياق عملية تكوين القيمة

 .ملني ومستو إنجازهم احلايل فقطتركز عىل حتديد قدرات العا
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  )4(شكل ال
 BSC األداء املتوازن بطاقة نموذج

  
 
 

 

                 

                            
 

 :املصدر
R. Kaplan and D.P. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action 
(Boston, MA: Harvard Business School, 1996). 

 

يم رأس املـال هذا النمـوذج حيـاول أن يـربط عمليـة تقـوهذا يعني أن و
ا; وذلـك مـن خـالل ترمجـة الرؤيـة هسـرتاتيجيتسالة املنظمـة واالفكري بر

يرتكــز  و.ســرتاتيجية إىل حزمــة شــاملة ومتنوعــة مــن مــؤرشات األداءواال
وبنـاء , النموذج عىل فحص درجة نجاح املنظمة يف حتقيـق األهـداف املاليـة

القدرات الذاتية املوجهة نحو اسـتقطاب األصـول واملـوارد غـري امللموسـة 
النموذج حتقيق التوازن ما بـني حياول أي ; قيق النمو املستهدف يف املستقبللتح

التعليم والنمو

األهدافمؤرشات

الرؤية واالسرتاتيجية

األهدافمؤرشات

تكوين القيمة

األهدافمؤرشات

 نشاطات األعامل

مؤرشات األهداف

 أصحاب املصالح

 األهدافمؤرشات 

ت     إدارة العالقاحتسني العمليات
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لمتغـريات اخلارجيـة املـؤثرة املرتبطـة بأصـحاب املـصلحة ليم القياس والتقـو
Shareholdersبنـشاطاتوقياس املتغريات الداخليـة ذات العالقـة ,  والزبائن 
 ).4(الشكل من  وذلك كام هو واضح 43,األعامل اجلوهرية

  ةمرقاب األصول غري امللموس نموذج .3

 Intangible Asset ِمرقــاب األصــول غــري امللموســةنمــوذج ُويعــرف 

Monitor سفيبي ً أيضا بنموذجSveiby , هـذا و ,كارل إيريـك سـفيبيًنسبة إىل
له هدف عميل أكثر منه نظري لفتح نوافـذ قليلـة  −  سفيبيكام يصفه − النموذج
فكري واألصول وذلك من أجل املبارشة باختبار مفاهيم رأس املال ال ;للمديرين

هو مدخل غري نقـدي لقيـاس األصـول غـري ; ومن ثم فغري امللموسة يف املنظمة
, Growthالنمـو  : هـي;يف ضـوء أربعـة معـايري أساسـية, امللموسة يف املنظمـة

 . Stabilityواالستقرار , Efficiencyالكفاءة و, Innovationاالبتكار و
  باألصـول غـري وسـة مقابلـة األصـول امللممفهـومويقوم النمـوذج عـىل 

َّوتكون. امللموسة الستخراج القيمة السوقية األصول غري امللموسـة مـن ثالثـة  ُ
اهليكـل و, Competence) اجلوهريـة(اجلدارة املحورية : هي; مكونات أساسية

كـام , External Structureواهليكـل اخلـارجي , Internal structureالـداخيل 
 ).5(الشكل يوضح 
 ثالثنجد أن كل فئة من الفئات النفسه ّعمقة إىل الشكل بنظرة حتليلية مو

. ًلألصول غري امللموسة يتم قياسها يف ضوء املعايري األربعة الوارد ذكرها آنفا
 Tangible Netكام يتم قياس القيمة الدفرتيـة الـصافية لألصـول امللموسـة 

Book Value نفة الذكراآل يف ضوء املؤرشات األربعة . 
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  )5(شكل ال
 )أو نموذج سفيبي (مرقاب األصول غري امللموسة ذجنمو

 القيمة السوقية    

 األصول غري امللموسة امللموسةاألصول  

 اجلدارة اهليكل الداخيل اهليكل اخلارجي  

     النمو

     االبتكار

     الكفاءة

     االستقرار

 .http://www.sveiby.com/TheLibrary/IntangibleAssests :املصدر

 نموذج القيمة االقتصادية املضافة  .4
الـرشكات لد , بصورة متزايدة, ستخدمُالنموذج املهم اآلخر الذي ي

 Economic Valueهــو نمــوذج القيمــة االقتــصادية املــضافة رب الكــ

Added (EVA)ســتيوارت ّلـــذي قدمـــه ا Stern Stewart يف هنايـــة 
االجتـاه وقياسـية لفهـم أداة حتليلية نزلة هذا النموذج هو بمو ,اتيالثامنين

 الــذي يــستهدف تعظــيم ثــروة محلــة األســهم, املــايل الرئيــيس للمنظمــة
ًأوال, مقياس شامل لإلدارة يربط مـا بـني األداء  − ًأيضا  − وهو . وتقويمه

حــسب هــذا النمــوذج يــتم احتــساب القيمــة بو. ًثانيــاوالتخطــيط املــايل 
 :تيةاالقتصادية املضافة من خالل املعادلة اآل

 ] تكلفة رأس املال× رأس املال  [−ربح التشغييل صايف ال=  مة االقتصادية املضافةالقي
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; ومـن هذه املعادلة ال تشري رصاحة إىل املوارد واألصول غري امللموسـةو
وال يضع , ال حيتسب النموذج مبارشة القيمة احلقيقية لرأس املال الفكري ثم

ًأمام املديرين التنفيذيني إطارا حمددا إل إن .  مكونات رأس املـال الفكـريرةداً
ل باملؤرشات التي يقدمها الحتـساب القيمـة َّثُمتذا النموذج الفائدة املبارشة هل

 الرئيسية والثانوية التـي تقـوم هبـا املنظمـة أو للنشاطاتاالقتصادية املضافة 
رأس املال اإلنساين ورأس املـال إسهام والتي يمكن مقارنتها بقيمة , املؤسسة
إىل رأس املـال الفكـري يف هيكـل القيمـة املـضافة إسهام أي قيمة  ;الفكري

 . املنظمةنشاطات 

 رأس املال الفكري العريب

  ملال الفكري الوطني والقوميرأس ا

رأس املـال الفكـري لـتنظري الذكرنا يف مباحث سابقة أن معظم حماوالت 
ال ه ملكونات يم مقرتحة وما تتضمنه من نامذج حتليل وتقو,)رأس املال املعريف(
ُنطاق مساحة الرؤية املنهجيـة التـي يقـدمها املنظـور املحاسـبي  عىل انرجخي

رأس املـال الفكـري عـىل مـستو لـكونـات املعامر وامل لفهم ;واملنظور املايل
 معظـم الدراسـات راوحيـكـام . التي هي موضوع الدراسة) املنشأة(املنظمة 

بناء النامذج ما بني ليل املكونات وحت ما بني الرتكيز عىل ,األكاديمية والتطبيقية
املنظمـة أو ( عـىل املـستو اجلزئـي ,رأس املال الفكـريليم تقوالقياس والو

 أي دراسـة ; مع إمهال واضح ملستو التحليـل االقتـصادي الكـيل,)املنشأة
 ورأس املـال الفكـري القـومي ,)لكـل دولـة(رأس املال الفكـري الـوطني 
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وتربز يف هذا السياق دراسة مهمـة لـرأس املـال  ).ة القومية أو األمةللجامع(
 ,Yogesh Malhotraمـاهلوترا يـوغيش  2003 عـام هاّقـدم الفكري الوطني

 بحق دوهي تع 44,»نظم املعرفة للتنمية: قياس أصول املعرفة الوطنية«عنوان ب
 باإلضافة إىل الدراسات املهمة األخر التي يقـوم هبـا ,دراسة رائدة يف جماهلا

 .ألمم املتحدةلدويل واملؤسسات املتخصصة يف البنك اا
 The Intellectualرأس املـال الـوطنيمفهـوم ومهام يكن من أمر, فـإن 

Capital of a Nationتــمثل الــقيم ,ّ مركـب مـن عــنارص ومــكونات ّ
, Enterprisesاملرشوعات و, Individuals لألفراد Hidden Valuesة املـخفي

 وهي التي تـشكل ,Institution and Communitiesاملؤسسات واجلامعات و
ه كل نظام  إلي ما حيتاج, فإن ولذلك45;املصادر احلالية والكامنة لتكوين الثروة

 ,اقتصادي هو وجود نامذج وتقنيات تبحث يف مكامن القـيم الثمينـة املخفيـة
 مـن أجـل بنـاء ;حتديدها وحتليلها وتوظيفها ; ومن ثموالتنقيب الذكي عنها

  واملـستوىل املـستو الـوطنيكام حيتـاج النظـام االقتـصادي عـ. املستقبل
ِ لرسم احلقـول املنتجـة للقيمـة املـضافة ضـمن ;طة تبصرييةيرالقومي إىل خ ُ

 .هيكل رأس املال الفكري
 هوحتليلـدراسة رأس املال الفكري الـوطني لومن بني الدول التي سعت 

, والـدنامرك, وإرسائيـل , السويد:نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص, هوتقسيم
أمـا .  ودول أخر يف العـامل,يبر مبادرات أخر يف االحتاد األورقبل أن تظه

 باسـتثناء تقـارير التنميـة اإلنـسانية ,عىل املستو العريب فال توجد دراسات
نيك  ودراسة, )UNDP(برنامج األمم املتحدة اإلنامئي التي يصدرها  العربية
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ألمم اهلا برنامج َّوالتي مو 2002,46عام صدرت ُأ التي Nick Bontis بونتيس
 .املكتب اإلقليمي للدول العربية/ اإلنامئياملتحدة

رأس املال الفكري الوطني لكـل ليم تقوالقياس وال يعني أن ميدان وهذا
رأس املـال الفكـري العـريب ليم تقوالتحليل والدراسة والو, ًأوال عربية دولة

 املزيـد مـن الدراسـات انينتظـر, ً ثانيـامةضمن إطار املكونات السياسية لأل
العلمية والتطبيقية التي جيـب أن تتـوىل تنفيـذها مؤسـسات ومراكـز بحثيـة 

 .الباحثني واملفكرين العربإسهامات  إىل جانب ,متخصصة
هـو العمـل ) الوطني(إن اهلدف اجلوهري من دراسة رأس املال الفكري 

صـول املعرفـة أليم تقو واللقياس تطوير فهم أعمق وحتليل أشمل لمن أجل
سـرتاتيجيات التنميـة الـشاملة وذلـك مـن أجـل بنـاء ا ;الوطنية يف أي بلـد

يف ضــوء حتديــد قــدرات املــشاركة يف ثــورة املعرفــة ,  وتطبيقهــاواملــستدامة
 . واقتصادهواالنتقال إىل جمتمع املعرفة اجلديدوحتليلها, 

 والغنـى املـادي, بـني إن من نافل القول تأكيد العالقة بني الغنـى املعـريف
التطور يف إنتاج املعرفة لتكـوين أصـول معرفـة جديـدة والتقـدم احلـضاري 

 ولذلك فـإن مـن املنطقـي اسـتنتاج أن الـدول املتقدمـة يف ميـادين ;والثقايف
الصناعة والتكنولوجيا ويف مستو االزدهار احلضاري وجودة احلياة ورفـاه 

صـول املعرفـة الوطنيـة ألستو املـونوع الاإلنسان هي التي تتصدر العامل يف 
ويف معدالت إنتاجها املعريف الذي يظهـر بوضـوح مـن خـالل , التي متتلكها

البحـوث والتطـوير, والتطـوير واالبتكـار التكنولـوجي, واإلبداع العلمي, 
 .ّالعلمي يف مجيع حقول الفكر اإلنساين اخلالق
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 حمور, ٍما متثله من معانمن بني , ّثلُ أصول املعرفة الوطنية متهذا يعني أنإن 
 Nation's Competenciesالقدرات الوطنية والكفاءات اجلوهرية األصيلة 

and Capabilitiesالتي تعرب عن القوة احليويـة الكامنـة بـرأس هي و,  لألمة
فإن هذه القدرات والكفاءات اجلوهريـة يف  ; ومن ثماملال اإلنساين والفكري

توازنـة والتنميـة الـشاملة املنمو االقتـصادي الفاعل للعامل اليوم هي املحرك 
 Sustainable Competitiveزة التنافسية املؤكـدة واملستدامة والكتساب املي

Advantageبل أصبحت اهلوية الوطنية والقوميـة عـىل , يف هذا العامل املعومل 
وقبل ذلك بالفاعليـة اإلنـسانية إلنتـاج , عالقة تكوينية قوية باملعرفة والثقافة

 فاهلويـة ;يف ماضيه وحارضه ومستقبلهوحقوله عرفة يف مجيع ميادين الفكر امل
ًالوطنية أو القومية ليست إرثا ماضيا أو وجها مستوردا أو ثقافة  ً ً نعيـد لآلخر ً

مـثلام هـي , اآلخـرواهلويـة ليـست التامهـي . إنتاجها ونخدع أنفسنا بحلوهلا
, عرفة يف صريورهتا وجتلياهتـان اهلوية هي متالزمة املإ. ًليست اجرتارا للاميض

راكم عـرب الـسنني فتـشكل مـا يعـرف ُوكذلك فيام تقوم بإنتاجه من أصول ت
 .ّبالذاكرة املولدة للمعنى, واملحفزة للبناء والتقدم

   الوطنيةمعنى أصول املعرفة
ن أصول املعرفة هي وحدات املعرفة التي يمكن إ :Boisot وتبويز يقول

, ملنتجات واخلدمات خالل فرتة حمددة من الوقـتمن خالهلا توقع تدفقات ا
عىل عكس األصـول املاديـة , ًمع اإلقرار بصعوبة حتديد هذه التدفقات مقدما

ًالتي يعرف مـسبقا دورة حياهتـا وتـدفقات منتجاهتـا وخـدماهت  إن أصـول .اُ
 وذلك ألهنـا ;ومن غري املمكن حتديد فرتة زمنية مسبقة حلياهتا, املعرفة ال تبىل
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ّ ولعدم وجـود عالقـة خطيـة بـني Open-Ended Valueيمة مفتوحة ذات ق
 باإلضافة إىل ذلـك, فـإن و.هذه األصول وقيمة املنتجات واخلدمات املقدمة

وبمكامن الفعـل ,  بالتكنولوجيا والقدرات اجلوهريةً أوالَّىلُأصول املعرفة جت
Potential for Actionاديـة الـنظم امل املوجـود عنـد األفـراد واجلامعـات و

 47.ً ثانياواالجتامعية ذات األبعاد املستقبلية يف تكوين القيمة
من املعارف, هي األصول الثمينة غري امللموسة الوطنية أصول املعرفة إن 

ــدرات, و ــاءات, والق ــنظم, والكف ــاتوال ــسات, العالق ورصــيد , واملؤس
 ,مةاإلنجازات ذات املضامني املـستقبلية املحفـزة للتنميـة الـشاملة واملـستدا

إن مـصطلح . زدهـار احلـضاريوللنمو االقتـصادي والرقـي اإلنـساين واال
الذي يستخدم ال يعني بطبيعة احلال مقاربة هذا املفهـوم بمـصطلح  األصول

ملموسـة, ومنظـورة, وألن األصول املحاسـبية ماديـة, ; األصول املحاسبية
ًأيضا فها يمكن إتالبل , يمها باالستهالك, ويمكن قياسها وتقوثابتة وتتقادمو

أما أصول املعرفة الوطنية فهي فكريـة . بعد انقضاء عمر إنتاجها واستخدامها
ونـستثني مـن ذلـك الـنظم , أثريية غري منظورة وغـري ملموسـة يف معظمهـا

واهلياكل واملؤسسات وإن كانت مـضامينها املعرفيـة والفكريـة كامنـة وغـري 
ريية وعنـد املنعطفـات  للعيـان إال يف حلظـات مـصَّىلُجتال  ; ومن ثمواضحة

 .التارخيية واملصريية للمجتمع أو األمة

ن أصـول املعرفـة يمكـن تقـديرها وال يمكـن إ :قولولذلك يمكننا أن ن
ذلــك ألن كنــوز املعرفــة ; قياســها بــاملعنى الريــايض واإلحــصائي للقيــاس

 ولربام تظهر وختتفي , بوضوح لد اجلميعَّىلُوأدوارها يف العمل واحلياة ال جت
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ّويف كـل األحـوال جيـب تـصور .  ظل االستجابة للظـروف والتحـدياتيف
أصول املعرفة بمعناها احلركي, التدفقي, التفاعيل, فهي أصـول يف صـريورة 

أصول املعرفة تتوالد وتعيـد إن .  اإلنتاج وإعادة اإلنتاجنشاطاتمستمدة من 
; البتكـاريإنتاج القيمة املستهدفة من خالل إعامل العقل والتفكري اإلنساين ا

عـىل مـستو املجتمـع ) إنتاج املعرفة( تكوين املعرفة نشاطاتأي من خالل 
 .املحيل أو اجلامعة القومية

 أصول املعرفة ورأس املال الفكري 

ورأس  توجد إىل حد ما فوىض يف استخدام مـصطلحات أصـول املعرفـة
 لوطني الفكري اوذلك يف سياق دراسة رأس املال ;)أو املعريف (املال الفكري

ُ أن أصول املعرفة تناظر رأس املـال الناس يرونبعض ً فمثال نجد أن وحتليله;
ال تعنـي  −ل املعرفـة بام يف ذلك أصو −وأن األصول غري امللموسة , الفكري

ن  التعـاون االقتـصادي والتنميـة أبينام تر منظمـة. الفكريغري رأس املال 
 ألصول املعرفـة Subsetة ّمكون فرعي أو حزمة فرعيو ه رأس املال الفكري

ِّ وبناء عىل هذا التصور تعـر;الشاملة بمضامينها وأبعادها املتنوعة  املنظمـة فًُ
أس املال الفكري بأنه القيمة االقتصادية لفئتني رئيسيتني من األصـول غـري ر

رادت  أنظمـةاملن إ.  ورأس املال اإلنساينأس املال التنظيمي ر:ا مه;امللموسة
الفـصل بـني الالملموسـات ذات القيمـة  − واحلـق يقـال −من هذا التمييز 
ملـا  أو لـربام ,ُد لقياسـهاَطريقة بعـُملا تعرف ملموسات التي االقتصادية والال

 . وعنارصهاف بعد مكونات قيمتها االقتصاديةَّتعر
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طنيـة هـي جـزء مـن رأس املـال  أصـول املعرفـة الوأنوالرأي عنـدنا 
إن أي  ;ا يمكن معرفته ويمكن قياسهفأصول املعرفة هنا هي كل م. الفكري

أصول املعرفة هي كل ما يمتلكه جمتمع ما من أصول معرفية وفكريـة ذات 
ولكنهـا , سـرتاتيجيةاقيمة ثقافية اقتصادية وحضارية وإنسانية وسياسـية و

 حـال األصـول املاديـة األخـر التـي ال تناظرهـا يغري ملموسـة كـام هـ
إن رأس املال الفكـري .  والوظائفمـا باالسـا تناظرهـباخلصائص ولكنه

رأس املـال املعـريف الـوطني الـذي يمثـل توليفـة  − ًأيضا  − ي يعني ـالوطن
التجـارب واخلربات, واملعلومات, وشاملة ومتنوعة ومتكاملة من املعرفة, 
قيمــة وحتقيــق الثــروة وتكــوين ميــزة التــي يمكــن اســتخدامها إلنتــاج ال

طـة يروضـع خاملهم يف األمـر هـو . الدول األخرو باملقارنة ,سرتاتيجيةا
هم كل وفهم كيف يس, املال الفكري الوطنيتبصريية لتحديد مكامن رأس 

وذلـك  ;عنرص من عنارصه يف تكوين القيمة املضافة للمجتمع واالقتـصاد
مجيع مكونات رأس  طة طريق لتطويريمقدمة لوضع مسار منهجي يمثل خر

لقيمتـه اإلمجاليـة وتـأثريه يف بنـاء ًتعزيـزا ; وتنميتهـااملال الفكري الوطني 
 .املستقبل املنشود

هذه العملية معقدة بطبيعـة احلـال وتتطلـب دراسـات علميـة وتطبيقيـة 
يف الـدول الناميـة السـيام و,  بدعم مبارش من احلكومات,مؤسساتية ومجاعية

وإذا نظرنـا إىل بـرامج دول . بوجه عام والدول العربية عىل وجه اخلـصوص
رية قد أطلقت مبـادرات ًسنجد أن هناك دوال كثفة يف هذا املجال العامل الرائد

وحاولـت وضـع نـامذج لقيـاس ,  وتقويمهـاأصول املعرفة الوطنيـةلدراسة 
كانـت قـد دعـت أربـع  −ًمثال  − فاحلكومة اهلولندية ;أصول املعرفة الوطنية
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 ولعـدد مـن ,رشكات حماسبية لتنفيذ دراسة تطبيقية لألصول غـري امللموسـة
 مـن دون ًا سـنويًا ماليـًا إعداد ملحق مفهرس يتضمن تقرير; ومن ثمبائنالز

ّكـام مولـت الوكالـة الدنامركيـة . التقيد باملبادئ والقواعد املحاسبية التقليدية
للتجارة والصناعة مبادرة إعداد تقريـر حـسابات رأس املـال الفكـري عـىل 

لـرأس املـال ًباإلضافة إىل تطـوير مـؤرشات أكثـر شـموال , مستو الرشكة
 .ركيـة ونروجييـةرشكات دناملىل جتارب وخربات إ وذلك باالستناد ;الفكري

قامت احلكومة النروجيية بتمويل مبادرة رأس مـال اجلـدارة نفسه الجتاه يف او
 .  بام يف ذلك رأس املال الفكري,Competencial Capitalاجلوهرية 

 أدب رأس املـال هذه املبادرات وغريها بصورة مبارشة يف تطويرأسهمت 
 رأس املـال الـوطنيهيكـل ّالفكري وإعداد صورة مفـصلة وواضـحة عـن 

عالوة عىل ذلك, يالحظ أن كل هذه املبادرات والربامج الوطنيـة . ومكوناته
عـىل مـستو (ح عىل فكرة توسـيع مفهـوم رأس املـال الفكـري اوظلت تر
ومية أو اإلقلـيم واألمة للجامعة الق, )يف كل دولة( ليشمل املجتمع ;)املنظمة
صحيح أن النامذج املقدمة لقيـاس رأس .  حال مبادرة االحتاد األوريبيكام ه

ّامذج اجلزئيـة املطـورة املال الفكري الوطني جاءت بعد تعـديل وإنـضاج للـن
 أن املكونـات إال, ل املعرفـة عـىل مـستو املنظمـةصـوأليم تقولقياس والل

 .تغيري أسايساألساسية جلميع هذه النامذج بقيت من دون 

 رأس املال الفكري الوطنيليم تقوالقياس والنامذج 

رأس املال الفكري ليم تقولة اجلوهرية التي تواجه عمليتي القياس والاملشك
عـىل (يم رأس املال الفكـري للمنظمـة جتاه نقل نامذج تقو رسوخ ايالوطني ه
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 البـاحثون يـر). اإلقليمـي(أو ) الكيل(إىل املستو الوطني ) املستو اجلزئي
 مـن املمكـن واملامرسون يف حقل أدب رأس املـال الفكـري وإدارة املعرفـة أن

 لكـي يـشمل ;لـخإ... املؤسسة وتوسيع مفهوم رأس املال الفكري للمنظمة 
 .ليـهاملجتمع واالقتصاد الوطني بعـد إضـافة بعـض التعـديالت الطفيفـة ع

 نمــوذج رأس املــال هــي يف الرتمجــة اآلليــة احلرفيــة هليكــل − ً إذا−املــشكلة 
الوطني (ونقله فجأة إىل مستو التحليل الكيل , الفكري عىل مستو املنظمة

حقيقـة أن جتـارب احلـسبان يف مـن دون أن تأخـذ , )والقومي أو اإلقليمـي
 وأدوات متنوعة مـن هياكـل,  حتليلمنظامت األعامل نفسها قد أفرزت نامذج

رأس املـال يف كونـات امل وتغـرياتاملمعايري, ومؤرشات لقياس ومقاييس, و
لقيـاس رأس وتوسـيعه فكيف يمكن تنميط نموذج مـا ; الفكري للمنظامت

 نــشاطاتمــن الًا ومتنوعــًا ليــشمل مــستو واســع ;ملنظمــةاملــال الفكــري 
ــة  والعمليــات املعقــدة املرتبطــة بقطاعــات املجتمــع االقتــصادية واإلنتاجي

  ?وغريها, ةوالفكرية والثقافية والرتبوية والسياسية والدولي
رأس املـال ليم تقوالقياس والنامذج ّبتمعن إىل  − حال  عىل أي−إذا نظرنا 

سنجد أن من أكثر النامذج التي تم اقتباسـها ف,  األعاملإدارةالفكري يف حقل 
 لكي يتم تطويرها واسـتخدامها مـن أجـل حتليـل رأس املـال ;يف هذا احلقل

قد استخدم ف .ًرشنا إليه سابقا, الذي أ مالح سكانديانموذجالفكري الوطني 
دول الرائـدة يف تنفيـذ مبـادرات هذا النموذج عىل نطاق واسع يف عدد من ال

توجـد نـامذج هـذا النمـوذج وإىل جانب , يم رأس املال الفكري الوطنيتقو
 ).2 (كام هو واضح يف اجلدول, أخر استخدمت هلذا الغرض
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  (2)دول اجل
 ينامذج قياس رأس املال الفكري الوطن

 اخلصائص ذات العالقة   اهليكل  النامذج  

1 Skandia Navigator 
(Edvinsson, 1992-1996) 

  Customer Scope 
 الزبونرأس مال : جمال

  Financial Scope 
 رأس املال املادي
  Human Scope 
 رأس املال اإلنساين
  Processes Scope 

  العملياترأس مال
  Renewal Scope 

 يددجالترأس مال 

  Indicators of absolute measurement 
 مؤرشات املقاييس املطلقة
  Indexes of efficiency  
 فهارس قياس الكفاءة

 
 
 
 
 
 

2  
 

Western Ontario University  
(Bontis, 1996) 

Human Capital 
 رأس املال اإلنساين

  Relational Capital 
 "العالئقي"رأس املال 

 Organizational Capital 
 رأس املال التنظيمي

Indicators of Organizational Results 
 مؤرشات نتائج األداء التنظيمي

3 Intangible Assets Monitor 
(Sveiby, 1999) 

 Internal Structure 
 اهليكل الداخيل

 External Structure 
 اهليكل اخلارجي
  Competences 
 اجلدارة اجلوهرية

  Indicators of growth and renewal 
 مؤرشات النمو والتجديد

  Indicators of efficiencies 
 مؤرشات الكفاءة

  Indicators of stabilities 
 مؤرشات االستقرار

4 Intellect Model 
(Euroform, 1998) 

  Block of human capital 
 رأس املال اإلنساين

  Block of structural 
capital 

 رأس املال اهليكيل
  Block of relational 

capital 
 رأس املال العالئقي

  Indicators of present and future 
 مؤرشات احلارض واملستقبل
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 اخلصائص ذات العالقة   اهليكل  النامذج  

5 Nova Model 
(Camison, 2000) 

  Human Capital 
 رأس املال اإلنساين

  Organization Capital 
 رأس املال التنظيمي

  Social Capital 
 رأس املال االجتامعي

  Innovation and Learning 
Capital 

رأس مال االبتكار والتعلم

  Indicators of Dynamic Processes 
 يةمؤرشات العمليات الدينام

 :املصدر
Pomeda Jesus Rodriguez et. al., “Towards an intellectual capital report of Madrid: New 
insights and developments,” paper presented at the Transparent Enterprise: The value of 
intangibles, 25-26 November 2002, Madrid, Spain. Available at: http://www.iado.org/Files. 

 مرقــاب ونمــوذج مــالح ســكانديا شة نمــوذجقــوإذا اســتبعدنا مــن املنا
فـإن يف مبحـث سـابق, ين النمـوذجني ناقـشنا هـذفقـد ألصول امللموسة, ا

 − 1996 عـام عنـدما قـدم نموذجـه −حـاول  بونتيسإن : ن نقولأبإمكاننا 
 دراسة التأثري السببي املوجود بني عنارص خمتلفة من نظام رأس املال الفكـري

. ً ثانياملرتتبة عىل ذلكونتائج األعامل ا ,ًأوالواستخدام هذه العنارص , وحتليله
إلنـساين لتـأثريه ىل دراسـة املـال اإالنتيجة, كان تركيزه اجلوهري يـستند ويف 

ن رأس إ :قـولأن نيـصح ل, حتـى بقية العنـارصبمقارنة  الواضح عىل األداء
املال اإلنساين هو اجلامع لعالقات التشارك والتعاضـد والتفاعـل بـني مجيـع 

 . بونتيسّمكونات رأس املال الفكري بالصورة التي قدمها

مـن , 1998  عام تطويره يف إسبانيا الذي تمIntellect Modelنموذج أما 
ن مـن َّكوُيف, Euroforum Instituteيب الل فريق عمل معهد املنتد األورخ

كـل و. , والعالئقيـةاهليكليةواإلنسانية, :  هي;ثالث وحدات أساسية مركبة
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زمة من العنارص ومؤرشات قياس رأس املال م حن تقدة حتاول أوحدة تركيبي
ص بأنـه َّلخـُتهذا النموذج فإن أمهية  ; ومن ثمالفكري يف احلارض واملستقبل

 ًبدال من الرتكيز, تعددة األبعاد للحارض واملستقبلامل الرؤيةاحلسبان يف يأخذ 
 . فقطة لرأس املال الفكريعىل األصول احلالي

لخـص ُيهلـذا النمـوذج إسـهامه اجلـوهري  فـإن Novaنموذج نوفـا أما 
تلفة بصورة خمفرتات بقدرته عىل احتساب الفجوة يف قيم رأس املال الفكري 

 . ًلفرتات ثانيا, واحتساب قيم متغريات رأس املال الفكري هلذه اً أوالشاملة
رأس املـال الفكـري الـوطني لـيم تقـوالدراسـة والارتبطـت نـامذج لقد 

ثـم  ;بـرامج عمـل وطنيـةورات مبـادمن حيـث هـي بتجارب خمتلفة بدأت 
بـني الـدول ن وم. ّلوقت نامذج مميزة للدراسة يف هذا احلقلر امروبأصبحت 

الدنامرك, والنرويج, والسويد, : الفكرييم رأس املال ّالتي تصدرت حقل تقو
الـذي يـشري ) 3(يف اجلدول َّمبني كام هو , كندا, وإرسائيلوهولندا, وفنلندا, و

 .إىل بعض هذه التجارب
 يف الـسويد, متـت  معظم الدراسات التطبيقية التـي  أن−ً أيضا −كام نر

 مـالح سـكانديا; يل, والعامل العريب قد اعتمد عـىل نمـوذجإرسائوماليزيا, و
ويف مقـدمها شـموله رأس املـال املـايل , للمزايا النسبية هلذا النمـوذجوذلك 

كذلك من املهم مراجعة . وسهولة فهمه وبساطة تطبيقه, ورأس املال الفكري
رأس املال الفكري الوطني لولكن ضمن سياق دراسة وحتليل هذا النموذج, 

الستخدام الواسع هلـذا إىل اًنظرا  ; مستو املجتمع ككل واحد ومتكاملعىل
الدارسني يف عدد كبري من الدول التـي تقـدمت عـىل غريهـا يف النموذج من 
 . وتقويمهرأس املال الفكريجمال اختيار 
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  )3(دول اجل
 قياس رأس املال الفكري الوطنيلنامذج البادرات واملبعض 

  املؤرشات   النموذجهيكل النموذج املبادرات  

 السويد 1
(Rembe, 

1999) 

 
 مالح سكانديا 

  رأس املال اإلنساين
  رأس مال السوق

   " العمليايت"رأس املال
  رأس مال التجديد

 مؤرشات مالية
 مؤرشات وصفية

 رسائيلإ 2
(Edna Pasher 

& Associated, 

1999) 

 
 مالح سكانديا

 رأس املال اإلنساين
 رأس املال العمليايت

 رأس مال التطوير والتجديد

 مؤرشات مالية 

 العامل العريب 3
(Bontis, 2002) 

 
 مالح سكانديا

 الثروة املالية
 رأس املال اإلنساين
 رأس مال السوق
 رأس املال العمليايت
 رأس مال التجديد

 مؤرشات وصفية
  مؤرشات غري ملموسة 

 مؤرشات مالية

 ماليزيا 4
(Bontis, 2002) 

 
 مالح سكانديا

 الثروة املالية
 رأس املال اإلنساين
 رأس مال السوق
  رأس املال العمليايت
  رأس مال التجديد

 مؤرشات وصفية
  ملموسة  مؤرشات غري

 مؤرشات مالية

 السويد 5
(Spring 

Project) 

 
 مالح سكانديا

 طريقة القيام بأعامل التجارة
 رأس املال اإلنساين
  رأس املال اهليكيل
  يرأس املال العالئق

  مؤرشات االبتكار
  مؤرشات اجلدارة

مؤرشات العالقة بني 
 واجلامعات الصناعة

 .Pomeda Jesus Rodriguez et.al., op.cit., 8: املصدر
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  القومييم رأس املال الفكري العريبتقو

رأس املـال الفكـري لـيم تقـوالقيـاس والن حقل إ :قولأن نمن املؤسف 
باسـتثناء , ًغائبا عـن اهـتامم البـاحثنييزال ما, العريب من منظور قومي شامل

التي أصدرت , حماوالت نادرة قامت هبا الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة
باإلضافة إىل دراسات البنـك الـدويل , قارير التنمية اإلنسانية العربيةسلسلة ت

 جـادة كـل هـذه املحـاوالت. يف جمال تكنولوجيا املعلومات واقتصاد املعرفة
يم رأس املال الفكري يف بعض الدول العربيـة موضوع تقوو ولكنها تعاملت

ألهنـا ; فرت هلا إحصاءات وأرقام من مداخل استعراضـية وخاطفـةاالتي تو
مثـل جمتمـع ; عاجلت رأس املال الفكري ضمن موضـوعات عامـة ومعقـدة

وإشـكاالت , ثورة املعرفة واقتصاد املعلومات واملعرفة اجلديـدواملعلومات, 
 مل تظهـر دراسـات ; ومن ثمصادية واالجتامعية يف الدول العربيةالتنمية االقت

متخصصة هتتم بحقل رأس املال الفكري بـصورة خاصـة ويف مجيـع الـدول 
ا النـوع هـذفمثل  ;مستقبيلمنظور من منظور حايل و استثناءمن دون العربية 

حـني عـىل , ّالدراسات غري موجود بشكل معمق وتفـصييل ومتخـصصمن 
يم رأس املال الفكـري بية لتقواجلامعة األورلد بادرات امل وجربامالنر أن 

 . يبقف يف مقدمة برامج االحتاد األوروأصول املعرفة ت
ول الـصناعية الـدً وخـصوصا − تم معظم دول العاملهيباإلضافة إىل ذلك, 

الـربامج وضـع و,  وتقويمـهرأس املـال الفكـري الـوطنيبدراسـة  − املتقدمة
داء األالوطنية وحتـسني املوجهة نحو استثامر الثروة املعرفية واملبادرات الوطنية 

 . والثقايف يف هذا العامل املعوملسرتاتيجي االقتصادي واالجتامعي والسيايساال
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ُفضال عن ذلك, توجد مشكلة مركبة تعاني  الدراسـات التـي عاجلـت هـاً
وحقـول تكنولوجيـا املعلومــات , موضـوعات التنميـة االقتـصادية العربيــة

رأس املـال الفكـري يف بعـض و,  واقتـصادهوجمتمـع املعرفـة, االتالتصوا
افتقار هـذه الدراسـات بص َّلخُة واملعقدة تهذه املشكلة املركب. دول العربيةال

دأ وجود مجاعة لرؤية العربية القومية املستقلة والشاملة التي تنطلق من مبإىل ا
وهلـا تطلعـات ًاريا, ً أهـداف مـرشوعة إنـسانيا وحـضهلاعربية قومية جمزأة, 

إن قاعدة هـذا املـرشوع النهـضوي . راسخة نحو الوحدة والتحرير والنهضة
, التكامل االقتصادي واالجتامعي والسيايس بـني الـدول العربيـة يالعريب ه

ًوالتكامل املغيب مل تعاجله أيضا كل ه إىل اهلادفة طرية املحلية ُذه الدراسات القّ
 .وحدهالفكري الوطني يف كل دولة عربية رأس املال اليم تقولقياس والا

 يم رأس املال الفكري العريب سـو دراسـةومل نجد من بني دراسات تقو
نتناوهلا باملناقـشة والتحليـل يف والتـي سـًبونتيس, التي أرشنـا إليهـا سـابقا, 

 . اآليتاملبحث

 يم رأس املال الفكري يف الدول العربيةلتقو سي بونتنموذج
هـذا مـع تعـديل ,  مـالح سـكاندياعىل نمـوذجس  بونتياعتمدت دراسة

فيام يتعلق بمؤرشات القياس ومنهجية التطبيق يف ضوء مـا وتكييفه النموذج 
اجلزائـر, : هـي;  شـملت عـرش دول عربيـة,هو متاح من أرقام وإحصاءات

اململكة العربية وُعامن, وسلطنة املغرب, والكويت, دولة واألردن, ومرص, و
فر البيانـات عـن اوذلك بـسبب تـو; واليمن, تونسوالسودان, والسعودية, 

هذا يعني أن عينة الدراسة شملت أقـل مـن نـصف عـدد و ;هذه الدول فقط
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استند وقد ).  دولة22وهي (الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية 
 ّالذي قدمه مالح سكانديا, إىل نموذجاملعدل يف نموذجه  − كام قلنا −بونتيس 

 ).6 (كام هو واضح يف الشكل, 1997مالون عام إدفينسون و
  )6(شكل ال

 النموذج املعدل لبونتيس
 

 
 
 
 
 

 :املصدر
Nick Bontis, “National Intellectual Capital Index: The Benchmarking of Arab Countries,” 
2002, from http://www.business.mcmaster.ca/mktg/nbontis//ic/publications/BontisUNJICpdf. 

 :اآلتيةمن املكونات , )6(كام هو واضح يف الشكل , النموذجُيبنى 
 ) الثروة املالية(رأس املال املايل  .1

للدول العربيـة  Financial Capital) الثروة املالية(رأس املال املايل يشري 
 7,238  يتجـاوزمللـدول العينـة سط الناتج املحيل اإلمجـايل للفـرد إىل أن متو

 التعـاون للـدول األعـضاء يف منظمـةبنظـريه مقارنة , 1999ًأمريكيا ًدوالرا 
وتتبـاين . ً دوالرا22,020يتجـاوز فهـو , عام نفـسهاالقتصادي والتنمية يف ال

 الثروة املالية

 رأس املال اإلنساين

رأس املال التنظيمي رأس املال السوقي

رأس املال اهليكيل

 لفكريرأس املال ا

رأس مال التجديد رأس املال العمليايت

 الثروة الوطنية
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فر احـسب تـوب, القوة الرشائية للمـواطنني; ومن ثم القوة املالية للدول العربية
املــوارد الطبيعيــة ن الــنفط بالدرجــة األوىل وتــصدير مــالثــروة املاليــة الناجتــة 
قطـر والكويـت متـثالن دولتي ويالحظ يف هذا السياق أن . والتعدينية األخر

حيث تصل حصة الفـرد مـن  ;أغنى الدول العربية التي متتلك ثروة مالية كبرية
ن فرد مـبينام تصل حصة ال,  دوالر18,000 , يف كل منهام,الناتج املحيل اإلمجايل

 .1999 لعام سودان واليمن إىل أقل من ألف دوالرالناتج املحيل اإلمجايل يف ال
ويعود هذا التباين الواضح يف الثروة املالية إىل انقسام الـدول العربيـة إىل  

تتـأثر إيراداهتـا بأسـعار  التـي  الدول الغنية بـالنفط:مها; جمموعتني رئيسيتني
ًالنفط, صعودا أو هبوطا,  , ةغـري النفطيـ, الدول العربيـة األخـر الفقـريةوً

وتنعكس الثروة املالية عـىل قيمـة . املصدرة للقو العاملة املتعلمة واملاهرةو
وكذلك عىل درجة تطبيـق ,  السوقية ألسواق األسهم والسندات"الرسملة"

املميزة للدول وغري اجلمركية, اجلمركية  سياسات احلامية التجارية والرضائب
 .الفقرية غري النفطية

 رأس املال اإلنساين  .2
العريب بأنـه توليفـة املعرفـة,  Human capitalرأس املال اإلنساين يعرف 

 من أجل حتقيـق ;والكفاءات اجلوهرية لألفراد العاملني, التعليم, واجلدارةو
 .هميإلأوكلت التي الوطنية واملهامت األهداف والربامج 

اجلامعيـة العليـا, والثانويـة, و األساسـية, :يشكل نظام التعليم بمراحله
 − بطبيعـة احلـال −والبحـوث والتطـوير , م املهني والتعلـيم التقنـيوالتعلي

ً فضال عن ذلك فإن جـودة التعلـيم ,يم رأس املال اإلنساينوهر عملية تقوج
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إضـافة ,  إنتاج املعرفة بـصفة خاصـةنشاطاتؤثر بصورة مبارشة يف تلألفراد 
 .اخلدماتحتسني معدالت إنتاجية العمل يف الصناعة ويف تأثريها املبارش إىل 

 رأس املال العمليايت  .3
 ,كل أشكال ختـزين املعرفـة Process capitalمثل رأس املال العمليايت ي

وكل مكامن الفكر والثقافـة ومـستودعات العلـوم والتكنولوجيـا ومنـاجم 
ويشمل رأس املـال العمليـايت كـل . الرتاث والذاكرة التارخيية للوطن واألمة

 ;قتصاديةية واالجتامعإلدارية والتنظيمية واال نظمها ايفاملدجمة خربات األمة 
 ونظم تكنولوجيـا املعلومـات , البنى املعلوماتية والتقنية التحتية:ويف مقدمها

مستودعات البيانـات, والعتاد, ووبيوت اخلربة يف حقول الربامج, وأدواهتا, 
 مــن مؤســسات إنتــاج الفكــر يف وغــري ذلــك, مراكــز البحــوث والتطــويرو

 .املجتمع

النتيجة فـإن قيمـة رأس املـال العمليـايت يمكـن أن تقـاس يف ضـوء  يفو
اقتـصاد املعرفـة, و املعرفـة, إدارة تـرتبط بحقـول ,ومتنوعـةعـدة مؤرشات 

 التجــارة نــشاطاتاإلنرتنــت, وو واالتــصاالت, ,تكنولوجيــا املعلومــاتو
 . اإللكرتونية والتعلم اإللكرتوين وغريها

 رأس املال السوقي  .4
بأنـه رأس املـال الفكـري  Market capitalل الـسوقي ف رأس املـاَّيعـر
قتـصادية والـسياسية بمـضامينها اال, يف العالقات اإلقليمية والدوليةاملدمج 

 . األمة ودول العاملوالثقافية, بني
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ويعكـــس رأس املـــال الـــسوقي القـــدرات الـــسياسية واالقتـــصادية 
 ,  وترسـيخهاالعـاملوالتكنولوجية للبلد أو األمة يف دعم مكانتهـا الدوليـة يف 

حـسب متطلبـات العمـل واحتياجـات بوتعزيز احللـول التنافـسية الفاعلـة 
وسيظهر التأثري اإلجيـايب املبـارش للمكانـة . املستفيدين  يف خمتلف أنحاء العامل

الدولية واحللـول املنافـسة الفاعلـة التـي يقـدمها البلـد يف حجـم االسـتثامر 
الـدول اإلقليميـة بادية والتجاريـة ويف مستو العالقـات االقتـص, األجنبي

ودول العامل األخر. 
 أس مال التجديد ر .5

ــة املــستقبلية  Renewal Capitalيعــرب رأس مــال التجديــد  عــن الرؤي
 ويـرتبط رأس مـال ,للمجتمع ولألمة ولصورة وجودها وأدوارها يف العـامل

التـي سـرتاتيجية ة والطاقات الكامنـة املعرفيـة واالالتجديد بالقدرات احلالي
 كـام يتـصل باالسـتثامرات ,يمكن توظيفها لتعزيز املكانة التنافسية للمجتمع

واإلبــداع , البحــوث والتطــويرو,  وبراجمهــاالفعليــة يف مــرشوعات التنميــة
القياس امت َلْعَلبحوث والتطوير من أهم ممؤرش اد  ولذلك يع;التكنولوجي

جيابيـة القويـة بـني  مـن عالقـة االرتبـاط اإلًانطالقـا ;رأس املـالليم تقووال
ويف مقـدمها , معدالت البحوث والتطوير والنجاح يف مجيـع ميـادين العمـل

 .  املال واألعاملنشاطات
جممـوعتني مـن وجود عالقة قوية بـني  بونتيس دراسةُ, تظهر النتيجةويف 

 قيم رأس املال الفكري بقيم عند مقارنة, شملتها الدراسةالدول العربية التي 
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اململكـة وهـي ;  املجموعة األوىل تضم الدول الغنية بـالنفط:يلاملال املارأس 
يف األخر بينام تقع الدول . الكويتدولة و, امنُعوسلطنة السعودية, العربية 

باستثناء اجلزائر التي تعتمـد , وهي دول ليست غنية بالنفط, املجموعة الثانية
لدولة غري النفطية هذا يعني أن او. النفط والغاز ْيَردْوَمبصورة ملحوظة عىل 

, التي تتصدر قائمة الدول الغنية بـرأس ماهلـا الفكـري الـوطني هـي األردن
كـام يظهـر ذلـك يف , تأيت بعدها بدرجات متقاربة كـل مـن مـرص وتـونسو

 ). 7(الشكل 
أن حسابات رأس املـال الفكـري الـوطني  بونتيس دراسةوقد وجدت 

رأس يعـد كـام . العـريبعـامل الس القوة التفسريية للثروة القومية يف ُمتثل مخ
عىل الـرغم و. املال اإلنساين الرشط اجلوهري للثروة الفكرية القومية لألمة

 املزيـد مـن الدراسـات , فـإن املوضـوع يتطلـبهـذه الدراسـةمن أمهيـة 
ذلك بوصف  ;األكاديمية وامليدانية التي جيب أن تشمل مجيع الدول العربية

القيـاس  وإلدارةلـت بحثيـة ميدانيـة مرحلة متهيدية أوىل لتنفيـذ مـرشوعا
 . املال الفكري يف كل دولة عربيةرأسليم تقووال
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  )7(شكل ال
 توزيع الدول العربية يف ضوء مؤرش رأس املال الفكري الوطني
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 خامتة
 جمتمع تعاظمـت  واقتصادها,نعيش يف جمتمع املعرفة الرحب واملعوملإننا 

ًفيه قيمة املعرفة حتى أصبحت موردا اسرتاتيجيا مهام ً  متجـددة يةروة قوموث, ً
واملتنوعة , هذه املعرفة الغنية بأبعادها. كل نشاط مضافة إىل وقيمة, ال تنضب

واملتباينة بنظمها ومداخل تطويرها هي اليـوم دالـة القـوة بمعانيهـا , نامطهابأ
 .احلضارية واالجتامعية الشاملة

إدارة مفـاهيم تنـاقش ن ألهـذه الدراسـة سعت  من هذه احلقيقة ًانطالقا
الدراسة حاولت وقد . العريبورأس املال الفكري ها, ونظم ومبادئها املعرفة,

 املعرفـة وبحقوهلـا إدارةوالـنقص الفـادح يف معرفتنـا بـ, تلبية احلاجة امللحة
يم تقـوالقيـاس وال املعرفـة وإدارةوبصورة خاصة حقل تطـوير نظـم , املهمة

 .قوميالوطني والالعريب, رأس املال املعريف ل
وذلك بـسبب تركيزنـا الـشديد  ; إىل مثل هذه النظمونحن بأمس احلاجة

 نشاطاتبوضعف اهتاممنا , عىل املعرفة الضمنية غري الرصحية ألسباب ثقافية
وهـذا ;  ومـستودعاهتايف نظم قواعد املعرفـةوتوثيقها وترميزها برجمة املعرفة 

 يفقدنا فرص بناء الرتاكم املعريف الرضوري للتعلم واالبتكار يف مجيع ميـادين
ات عربية متخصصة تتناول موضوع إىل دراسر كام نفتق. العلوم والتكنولوجيا

يف الوقـت , رأس املال الفكري الوطني يف كل دولة عربيـةليم تقوالقياس وال
 . وتطبيقهاإنجاز مثل هذه الدراساتإىل دول كثرية فيه الذي سبقتنا نفسه 

ليس , إدارة املعرفة السعي نحو تعميق الوعي بإن غايتنا من هذه الدراسة هي
من حيـث ًوإنام أيضا , حسبف وتقنيات ًمن حيث كوهنا مناهج ونظريات ونظام

 .يف البيئة العربيةوتطبيقها مرشوعات وبرامج لتطوير نظم إدارة املعرفة هي 





 

91 

 اهلوامش
 

 ,2 دار املناهج للنرش والتوزيـع, ط: نّامع( نظم مساندة القرارات, سعد غالب ياسني .1
 .15ص, )2000

 :انظر .2
Richard C. Huseman and John P. Goodman, Leading with Knowledge: The 
Nature of Competition in the 21st Century (Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, 1999), 107. 

املـستقبل , »سـرتاتيجية عربيـةرؤيـا ا: علوماتية وإدارة املعرفةامل«, سعد غالب ياسني .3
 .124−123ص ,)2000: بريوت (260دد , العالعريب

4. http://www.sveiby.com/articles/miller99.htm 

5. Ibid. 

 :انظر .6
Elias M. Awad and Hassan M. Ghaziri, Knowledge Management (New 
Jersey: Pearson Education, International Edition, 2004), 33. 

 :انظر .7
Maryam Alavi and Dorothy E. Leidner, “Review: Knowledge Management 
and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and 
Research Issues,” MIS Quarterly vol. 1 (2001): 111. 

نحو إقامـة : 2003نسانية العربية للعام اإلتقرير التنمية , برنامج األمم املتحدة اإلنامئي .8
 .35ص, )2003 الوطنية, املطبعة: ّعامن( جمتمع املعرفة

 .36ص السابق,  املصدر .9

 .202ص, مرجع سابق, نظم مساندة القرارات, سعد غالب ياسني .10

 :انظر .11



 تيجيةدراسات اسرتا

92 

Karl E. Sveiby, “Tacit Knowledge,” December 31, 1999, from 
http://www.sveiby.com/articles/polani. 

 :انظر .12
Yogesh Malhorta, “Knowledge Management for Organization Wite-
Waters: An Ecological Framework,” Knowledge Management (UK), 
March 1999, 18-21. 

 :انظر .13
Brian Hackett, Beyond Knowledge: New Ways to Work and Learn (New 
York, NY: The Conference Board, 2000). 

 :انظر .14
Mark D. Perraiz, Building A Knowledge Sharing Culture To Promote 
Knowledge Creation (Minneapolis: Elluminati, 2002), 2. 

15. Ibid. 

 :انظر .16
L. Nonaka and H. Takeuchi, The Knowledge Creating Company (New 
York, NY: Oxford Press, 1995). 

 :انظر .17
http://www.elluminati.com/services-elluminati-kms-knowledge-
managment.html#paper 

 :انظر .18
Yogesh Malhotra, “Knowledge Assets in the Global Economy: 
Assessment of National Intellectual Capital,” Journal of Global 
Information Management vol. 8, no. 3 (July-Sept 2000): 5-15. 

 :انظر .19
David Parlby, “Knowledge Management,” Research Report, KPMG 
Consulting, 2000, 5. 

ىل شبكة اإلنرتانت فهي شبكة املنظمـة الداخليـة التـي تـستخدم تقنيـات أما بالنسبة إ
تـسويق, و  الوظيفية للمنظمة من إنتـاج,نشاطاتاللربط  ;اإلنرتنت يف داخل املنظمة



 نظم إدارة املعرفة ورأس املال الفكري العريب

93 

وهــذه الــشبكة ال . لــخ, مــع املــديرين والعــاملنيإ... وتطــوير,بحــوثوحماســبة, و
كـسرتانت فهـي شـبكة أما شبكة اإلو. ن يف املنظمةاملوظفون والعاملو إال هاستخدمي

 لـربط املنظمـة بالزبـائن واملـوردين ;املنظمة اخلارجية التي تستخدم تقنيات اإلنرتنت
هم تطبيقات حقل الذكاء الصناعي يف جمال أالوكيل الذكي هو من و. ورشكاء األعامل

أمـا عتـاد الـدعم .  خالل شبكة اإلنرتنت من,البحث الذكي عن املعلومات واملعرفة
تــصاالت أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واال:  فنقــصد بــهGroup Wareاجلمعــي 

ىل إ أو نظــم املعلومــات التــي تــستند ,املــستخدمة يف نظــم دعــم القــرارات اجلامعيــة
 .تصاالت اإللكرتونيةتكنولوجيا املشاركة باملعرفة واال

 :انظر .20
R. Ruggles, “The State of the Nation: Knowledge Management in 
Practice,” California Management Review vol., 40, no. 3, (1998): 80-89. 

 :انظر .21
Verna Allee, “Reconfiguring the Value Network,” Journal of Business 
Strategy vol. 21, no.4. (July-Aug. 2000). 

 :انظر .22
Julian Birkenshaw, “Making Sense of Knowledge Management,” IVEX 
Business Journal (March/April 2001): 33. 

23. http://www.sveiby.com/articles/knowledgemanagement.html 

 :انظر .24
T.D. Wilson, “The Nonsense of Knowledge Management,” Information 
Research vol. 8, no. 1 (October 2002): 13. 

 :انظر .25
Karl. E. Sveiby, “Tacit Knowledge,” December 31, 1997, from 
http://www.sveiby.com/articles/knowledge.html. 

 :انظر .26



 تيجيةدراسات اسرتا

94 

Edgar A. Whitley, “Tacit and Explicit Knowledge: Conceptual 
Confusion around the Commodification of Knowledge,” 2004, from 
http://www.is.ise.ac.uk/staff/whitley. 

 ..Nonaka and Takeuchi, op. cit: انظر .27

 ..Awad and Ghaziri, op. cit: ِّمن هؤالء الباحثني مؤلفا املرجع اآليت .28

 :انظر .29
Ian H. Witten and Eibe Frank, Data Mining: Practical Machine Learning 
Tools and Techniques With TAVA Implementation (San Francisco: 
Morgan Kaufman Publisher, 2000), 3. 

 :انظر .30
Bart Kosko, Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dynamical Systems 
Approach to Machine Intelligence (New Delhi: Prentice-Hall of India, 
1997), 13. 

معهـد : الريـاض (بيـةاإلدارة اإللكرتونية وتطبيقاهتا يف البيئة العر, سعد غالب ياسني .31
 .92ص, )2005اإلدارة العامة, 

, تعريب رسور عيل القرارات ونظم اخلربةدعم نظم : نظم دعم اإلدارة,  توربانيفرامإ .32
 .889ص, )2000 دار املريخ,: الرياض(رسور 

 .893صرجع السابق, امل .33

بق, ع سـاجـ, مراإلدارة اإللكرتونية وتطبيقاهتـا يف البيئـة العربيـة سعد غالب ياسني, .34
 .97ص

 :انظر .35
Brian Lehaney et. al., Beyond Knowledge Management (New York, NY: 
Idea Group Publishing, 2004), 27. 

 :انظر .36



 نظم إدارة املعرفة ورأس املال الفكري العريب

95 

Jin Chen, Zhaohui Zhu and Hong Yuan Xie, “Measuring Intellectual 
Capital: A New Model and Empirical Study,” Journal of Intellectual 
Capital vol. 5, no. 1 (2004): 195. 

 :انظر .37
Paul Forest, “Measuring and Managing Intellectual Capital,” 2005, from 
http://www.cimaglobal.com. 

 :انظر .38
OECD, Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience Issues 
and Prospects: Programme Notes and Background to Technical Meeting 
and Policy and Strategy Forum, Paris, France, 1999. 

 املنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة,: القـاهرة (املـنظامت املتعلمـة السامل,مؤيد سعيد  .39
 .139ص, )2005

 :انظر .40
L. Edvinsson and M.S. Malone, Intellectual Capital: Realizing Your 
Company’s True Value by Finding It’s Hidden Roots (New York, NY: 
Harper Business, 1997). 

الـوراق : نّعـام (املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات: ةفاملعرإدارة , نجم عبود نجم .41
 .308, ص)2005للنرش والتوزيع, 

 :انظر .42
R. Kaplan and D.P. Norton, The Balanced Scorecard: Translating 
Strategy into Action (Boston, MA: Harvard Business School, 1996). 

43. Ibid. 

 :انظر .44
Yogesh Malhotra, “Measuring Knowledge Assets of a Nations: 
Knowledge Systems for Development,” Research paper prepared for the 
invited keynote presentation delivered at the United Nation Advisory 



 تيجيةدراسات اسرتا

96 

Meeting of the Development of Economic and Social Affairs, United 
Nations Headquarters, New York, NY, 4-5 September 2003. 

 :انظر .45
Nick Bontis, “National Intellectual Capital Index: The Benchmarking of 
Arab Countries,” 2002, from 
http://www.business.mcmaster.ca/mktg/nbontis//ic/publications/BontisU
NJICpdf. 

46. Ibid. 

 :انظر .47
M.H. Boisot, Knowledge Assests (New York, NY: Oxford University 
Press, 1998); Malhotra, “Measuring Knowledge Assets of a Nations: 
Knowledge Systems for Development,” op. cit. 
 
 



 

97 

 عن املؤلفنبذة 

 الـدكتوراه يف نظـم املعلومـات  درجـة عـىلحاصل :سعد غالب ياسني
, وهو أسـتاذ مـشارك 1991اإلدارية من األكاديمية االقتصادية يف بولندا عام 

ورئيس قسم نظم املعلومات اإلدارية يف جامعة الزيتونـة األردنيـة منـذ عـام 
, )1997 − 1992(يف جامعــة التحــدي يف ليبيــا قبــل ذلــك حــارض و. 1997

 ). 1992 − 1982 ( بالعراقوجامعة املوصل
 اخلاص ,الدكتور سعد يف وضع الربنامج األكاديمي لألمم املتحدةأسهم 

ّ بحثا علميا يف دوريات حمك30نرش أكثر من  و,باملجمع العريب للمحاسبني ً مة ً
تناولت حقـول إدارة املعرفـة, ونظـم إدارة املعرفـة, ورأس املـال الفكـري, 

جيا املعلومات, ونظم التنقيب عـن البيانـات واستكـشاف املعرفـة, وتكنولو
  .وغريها
ً مؤلفا15صدر أ  ا يف البيئـة العربيـةاهتـاإلدارة اإللكرتونيـة وتطبيق:  منهـا;َّ

أساسـيات تكنولوجيـا املعلومـات  ,)2005, معهد اإلدارة العامة: الرياض(
 ).2005, دار املناهج: ّعامن (ونظم املعلومات اإلدارية
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 »دراسـات اسرتاتيجيـة«ة ـصـدر مـن سـلسل

 العنــوان املؤلـفددـالع
1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 

  

6. 

  

7. 

8. 

  

9. 

  

10. 

  

11. 

12. 

ـــــــــجيمــــــــ  ي ريـس ل
  
 مــــــــــارنــد جـيــــــــديف
  
 يــــــالنــــالكي مـــــــثـيـه

  
 ديــمـري أحــج أمـــانـهوش

  
 ادقـدوي صـــــدر بـــــحيــــ

  
ــــــــهيث ــــــــم الكيـ  يـالن
  

ــزبن  يلـونبيــل الــسه ســمري ال
 يـني الرفاعـــــأمحــــد حــــس

  
ـــــــ ــــــــزنـي اخلـسام   دارـ

  
 ياوعـين عبــدالرمحن الــسبعــو

  
 يـــــلـهـل الــــــسـيـــــــبن
ـــــدالفــعب ـــــت  دانـاح الرش

ــ احلــروب ــ يـف ــ اتـاهـــاالجت: مـالعال ةـالعاملي
ـــــستق ـــــشــــبـوم ـــــــــل ال طـرق األوس

حـــــــاتيــمف: ردعـات الـــــــــزمـلــستمـــــ
مـــــك اخلــــــصوــــم بـــــسلـــــــكـالتح

يـاإلرسائيلـ  − راع العريبـلتسوية السلمية للصا
ــــــريهـأثـوت ــــــا يف األمـ ــــــربـــن العـ يـ

ــرن احلــادي والعــرشين ــنفط يف مطلــع الق :ال
ـــاعـتف ــسـ ــسيــل بــني قــو ال ةـــاســوق وال

ع اإلعالمـيقـمستقبل الدبلوماسـية يف ظـل الوا
يـد العربـــعــالب: ثــــديـي احلــالـواالتــص
ــــــا يـفــــــ دراســــــة:  والعــــــربتركي

ــــــــالع ــــــــات العـالق ــــــــة  الـربي ةـرتكي
المــــــــة الــــســــــلـدس معــــضـــــــالق

ــس ــر ال ــاعــأث ــة املوحــدة عــىل القط وق األوربي
ــص ــصــرفـامل ـــربيـارف العــــي األوريب وامل ةـ

:ونــــــــــــيـ واألوربونـــــــمـاملــــــــسل
شــــــايـل للتعــــوب أفـــضــــــلو أســـــنح

ــــش ــــل وم ــــاه الــاريـإرسائي ــــرتكـع املي :ةـي
ـــــستقب ـــــــم ـــــوار املائ ــــــل اجل يـي العرب

1996  − 1948ي ـاد اإلرسائيلــور االقتـصــطـت

ـــري ـــامل متغ ـــة يف ع ـــة األوربي ـــرب واجلامع الع



 

100 

13. 

  

14. 

  

15. 

  

16. 

  

17. 

18. 

  

19. 

20. 

  

21. 

  

22. 

23. 

24. 

  

  

25. 

26. 

  

ــــــــــ  يـَّماجــــــــــد كيال
  

ـــــــداهللاـــيــسحـــــــ  ن عب
  
ــــــــــديم ــــــــــد الزي  في

  
 د عـــيلــم الـــسيـداملنعـــــبع

  
 ىــممـــدوح حممـــود مـــصطف

ــــــــــد م ـــــــــــطـحمم  رـ
  

ــــود عط ــــني حمم ـــــأم  اـأيـ
 يـــــق النجفـــــم توفيـسالـــ

  
ــــإبراهي ــــ ـــاـم سلي  امن املهن

  
ــــــــــعم ـــــــــدورةـ  اد ق

ــــداهللا معــــوض  جــــالل عب
ــــــــــوض ــــــــــادل ع  ع

ـــــــــوضو ـــــــــامي ع  س
  

 مدـادر حمــــدالقــــد عبـحممـــ
 سناويظاهر حممـد صـكر احلـ

  

ـــشـال ـــش« روعــــم ــــطـأوس رقــــال :»يـــ
ــــ ـــــرتكـم  − ادهـأبع ــــض  − هـزات هــــاتـتناق
:ل املنظـــورـريب خـــالل املـــستقبعـــط الـالنفـــ
قـريـــــى الطـلــــة عـوريــــــم حمـالـــــمع

يف منطقـة اخللـيج العـريب بدايات النهضة الثقافية
ــص ــــيف الن ــن الق ــشـف األول م نــريــرن الع

املركــزي يف تنميــة دور اجلهــاز املــرصيف والبنــك
ــــواق امل ـــــاألس ــــدان ةـال ـــــالع يف البل ةـربي

بـني العلميـة والنمطيـة» النظـام الـدويل«م مفهو
كرشط الدولية اسبة والتدقيقايري املحعااللتزام بم

ـــة النـــضامم الـــدول إىل منظمـــة التجـــارة العاملي
ــــاالس ـــسكـرتاتيجي ــــة اإلســريـة الع ةـرائيلي

ات االقتـصاديةـ املتـضمن:األمن الغذائي العـريب
ــة  ــريات املحتمل ــوب(والتغ ــىل احلب ــز ع )الرتكي

والدوليـة مرشوعات التعاون االقتـصادي اإلقليميـة
وبـدائل خيـارات :اخلليج العربيـةجملس التعاون لدول 

ـــ ـــو أم ــــن عـنح ــــرب ــــمـر األحـي للبح رـ
الرتكيـــة  − ة العربيـــةــالعالقـــات االقتـــصادي

:البحث العلمي العريب وحتـديات القـرن القـادم
ط بـــنيـال والربـــــرح لالتـــصـبرنـــامج مقتـــ

ـــس ـــة ومؤس ـــات العربي ـــةـــاجلامع ات التنمي
ــل ــع إرسائي ــسورية م ــاوض ال ــرتاتيجية التف اس

:الربيطـاين  − الرؤية األمريكية للرصاع املـرصي
ـــق القاهـــ مـــن ـــامـحري ـــى قي ـــ رة حت ورةـالث
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27. 

  

28. 

29. 

  

30. 

  

31. 

  

32. 

  

33. 

  

34. 

  

35. 

36. 

  

37. 

  

38. 

39. 

40. 

  

ـــ ـــود القـصال ــــح حمم  مـاس
  
ـــــــــــف ـــــــــــاي  ارةـز س
ــــع ـــد هيـدن ــــان حمم  ةـاجن

  
 ن عـيلـن عزالديــجالل الديـ

  
 ي جـــــوادـد ناجــــــسعـــــ
 داديـم بغـراهيبسالم إلوعبدا

ـــــل ـــــي مجي ـــــل عجم  هي
  

ــــ ــــد األسط ــــامل حمم  لـك
  

ـــص ــــع ــــام فاه  ريـم العام
  

ــــود الع ــــيل حمم ـــــاـع  ديئ
 ني املتوكــلـى حــسـمــصطف

  
ــــد حم ــــأمح ــــد الرشي  ديـم

  
ــ ـــإبراهي ــد عبدالكري  مـم خال
ــال ع ــبمج  يـم الــشلبـدالكري

ــــ ــــد سلي ـــــأمح  انم الربص
  

طـرق األوســــرب يف الشـة واحلـيـراطـالديمق
1989  − 1945رة ـــــــــتــفــالل الــــــــخ

املـستقبل, اخللفيـة, الواقـع: يـاجليش اإلرسائيل
دبلوماســـــية الـــــدول العظمـــــى يف ظـــــل

ـــام ــــال النظ ـــيـدول ـــاه العال ــــ جت يـم العرب
ـــص ــــراع الداخــــال ــــل ــــرائيـي إسـي ف :لـ

)ةــــــيــة أولـــــافيـــكــــشـة استــــــدراس(
يــــــــربـــي العــــــــومـــن القـــــــاألم

ـــــــــــ ــــــــــــقــوار األفريـودول اجل يــ
ــدول ــارش اخلــاص يف ال ــي املب ــتثامر األجنب االس

ــــة ــــستقب :النامي لـــاحلجــــم واالجتــــاه وامل
ـــ ـــو صياغ ـــةـنح ـــسة نظري ـــن دول جمل  ألم

ـــــا ـــــدول اخللي ـــــاون ل ــــــج العـلتع ةـربي
ــــسص ترـــخـــصائ ـــة إرساـان ـــووـل النئي ةـي

ـــــوب ـــــد« اءن ـــــط اجلدي ـــــرشق األوس »ال
ــ ـــاإلعــالم العرب ــام التحدي رةـات املعاصـــي أم

ــرضيبي ــة ال ــددات الطاق ــةـحم ــدول النامي ة يف ال
نـة يف اليمـــيـريبـاقة الــضـمــع دراســة للطــ

دود واملنازعـات احلـاتعـة ملنازـالتسوية السلمي
رةـالقات الدوليـــة املعاصــــاإلقليميـــة يف العـــ

االسرتاتيجية اإلرسائيلية إزاء شـبه اجلزيـرة العربيـة
التحول الـديمقراطي وحريـة الـصحافة يف األردن
إرسائيــــل والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة

1967يونيـــــــو /وحـــــــرب حزيـــــــران
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42. 
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54. 

55. 
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57. 

  

ـــــس ـــــدـــح ـــــر أمح  ن بك
ـــ ـــيـعبدالق ـــد فهم  ادر حمم

 اويـن الـسبعـوين عبدالرمحـع
 وعبداجلبار عبد مصطفى النعيمي

ــــ ـــــإبراهي ــــاـم سلي  امن مهن
  

 يلـح العجيـــــحممــــد صالــــ
  

ــــسي ــــى ال ــــيلـــموس  د ع
  
ـــــسم ـــــ ـــــد الزبري أمح  نـ

 الصويف ولد الشيباين ولد إبراهيم
 لـل يوســـف باسيــــباسيـــ

ـــعب ـــدال  يـد املالكـــرزاق فري
  

 بـيــــــشـــــذا مجـــــال خط
ـــد ـــود حمم ـــداللطيف حمم  عب

  
ــــ ــــكري كت ــــورج ش  نـج

ــــــاض  عــــــيل أمحــــــد في
ــصطف ــويلـم ــد ال  ى عبدالواح

 نـر عبدالرمحـــخريالــدين نــص
 دـر حممــف سهــعبداهللا يوسـ

  

بلارض واملـستقبني احلـ الرتكية − العالقات العربية
يـدور الــصني يف البنيــة اهليكليــة للنظــام الدولــ

:ةـــــيـركـالت  − ةــــيـجـات اخلليــــالقــالع
ــــستقب ــــاق امل ــــع, وآف ــــات الواق لـــمعطي

:ة يف الدول العربيةـالتحرض وهيمنة املدن الرئيسي
ــــستدام ــــة امل ــــىل التنمي ــــار ع ــــاد وآث ةـأبع
ـــــدة ـــــة املتح ـــــارات العربي ـــــة اإلم :دول

ــ ـــدراس ـــرافيـغي اجلـة ف ــسيـ ةــــاسيـــــا ال
ــراق ــة يف الع ــضية الكردي ــ:الق زافـ مــن االستن

ـــ ــــإل ــــد اجلغـى هتدي ـــسيـرافي ةــــيـاســا ال
هــره, مـستقبلـــه, حاضـــماضي: النظام العريب

يـة األدمغـــة يف العــامل العربـــرالتنميــة وهجــ
ناحلقـوق اإلنـس احلامية الدوليـة سيادة الدول يف ضوء

:املتحـدة دولة اإلمـارات العربيـةظاهرة الطالق يف 
)دراسـة ميدانيـة( اطره وحلولهخم  − هتأسبابه واجتاها

يف دول جنـوب رشقـي آسـيا األزمة املالية والنقدية
اإلرسائـييل  − يف الرصاع العريبرموقع التعليم لد ط

شد األيـديولوجييف مرحلة املواجهة املـسلحة واحلـ
العـرشين وآفاقهـا نالعربية يف القر − العالقات الروسية

 الفلـسطينيالـسيايسر كمكانة حق العودة يف الف
ادـــــر واألبعـــــوهـاجل: لـرائيــــن إسـأمـــ
رح حـــرب عامليـــة حمتملـــةـــا مـــسـآسيـــ

ــســـؤسـم ــشـ ــسيـــات االست ةـــاســراق وال
ــــ ـــــالغ ــــاه الع ــــسلمـربية جت نـــيـرب وامل
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65. 

  

66. 

  

67. 

  

68. 

69. 

  

70. 

ــــ ـــــي أسعـعل ـــــ  ةـد وطف
  

 مـم أمحـــــد مزاحــــــهيثـــــ
ــــــذ حممــــــد داغــــــر  منق

  
  

ــ ــشمـرضــا عبداجلب  ريــار ال
  
ــخل ــي ـــل احلديـل إسامعي  يـث
  

 د فـــؤاد النقـــرـعـــيل سيـــ
  

ـــــة ـــــد اجلمع ـــــد حمم  خال
  
 ق عبــــــداهللاـالـــــــداخلــبع

  
 دالفتاح عبدالكايفبل عـإسامعي

  
ــةـرة الــسيـالطاهــ  د حممــد محي

  
 ىســــوـام ســـليامن املـعـــص
 ةـد وطفـــــي أسعـــــعلــــ

  
ــ ـــة عبـأسام ـــداملجي  يـد العان

دراسة ميدانية: واقع التنشئة االجتامعية واجتاهاهتا
ــــن ـــــافـ حمع ــــسـظ ــــرة ال ةـــوريــة القنيط

1999  − 1968ي ـــرائيلـل اإلســـزب العمــح

عالقــة الفــساد اإلداري باخلــصائص الفرديــة
ـــا ـــة ومنظامهت ـــوظفي احلكوم ـــة مل :والتنظيمي

ـــح( ـــيـة دراسـال ـــ ـــة م ـــيـربـة عـن دول )ةـ
ــدول ــاون ل ــس التع ــة يف دول جمل ــة الطبيعي البيئ

ةـوبــــة املطلـيـــج العربيـــة واالسرتاتيجـاخلليـــ
ـــــــة والنه ــــــــالوظيفي ــــــــج الوظيـ يـف

يف نطــــــاق جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة
ـــــسي ــــــارجيـة اخلـــاسـال ــــــانيـة اليابـ ةـ

اــــــرق آسيـى شـــــة علــــيــــدراســــة تطبيق
ـــــــس ـــــــة ت ــــــــازعـة املنــــــويـآلي اتـ
ـــــــــة ـــــــــةيف منظم ـــــــــارة العاملي  التج

ة اخلارجيـةــاملبادرات واالستجابات يف الـسياس
ـــــارات ا ـــــة اإلم ـــــدةلدول ـــــة املتح لعربي

رـــــة يف العـــامل املعاصـــــويـم واهلـــــالتعلي
)رـــق عــــــىل مــــــصـطبيـــــــع التـمــــــ(

ةـــــادي املدعمــسياســـات التكيـــف االقتـــص
عـرض للدراسـات: بالصندوق أو مـن خارجـه

ــــ ـــــة العــــــرييـر الثقافــــة اجلامهـتطوي ةـربي
بـــالرتبيـــــــة إزاء حتـــــــديات التعـــــــص

ــــــــ ـــــــــوالعن ـــــــــف يف العال يـم العرب
ةـــي للتنميــــة البــــرشيـر اإلسالمــــاملنظــــو



 

104 

71. 

  

72. 

  

73. 

74. 

  

75. 

  

76. 

  

77. 

78. 

  

  

79. 

  

80. 

  

  

81. 

  

82. 

  

ــــ ــــسليطـمحــــد عل  يــي ال
  

ــــل ــــب اجلمي ــــد كوك  رسم
  

ــــ  انـم الربصـــــأمحــــد سلي
 شـي اجلاويـــحممــد عبداملعطــ

  
ـــــة ـــــل غرايب ـــــازن خلي  م

  
 تركــــي راجــــي احلمــــود

  
 دـمــــان أحـر سلطــــأبوبكـــ
 لــان قـــادم آدم فـــضـسلمـــ

  
  

ــ ــم عبدالواـناظ ــورح  د اجلاس
  

 فيـــصل حممـــد خـــري الـــزراد
  
  

ــم يون ـــجاس ـــرـس احلـ  ريي
  

ــــيل حممــــود الفكيكــــي  ع
  

التعليم والتنمية البـرشية يف دول جملـس التعـاون
ـــدول اخللي ــــل ـــةـ ـــة: ج العربي ـــة حتليلي دراس
ــــــس ــــــصـــاملؤس ــــــةــــرفيـة امل :ة العربي

ر العوملـــةــات واخليـــارات يف عـــصـــــالتحدي
املفهــــــوم وحتدياتــــــه: عــــــامل اجلنــــــوب

ةـار أسلحــــط انتــشــالرؤيــة الدوليــة لــضب
ــــمالد ـــشاـ ـــشمــار ال ـــطـل يف ال رق األوس

:لـامـــــــــي والتكـــــــــع املدنـاملجتمـــــــ
ـــــــة يف التج ــــــــربـدراس ــــــــيـة العربـ ةـ

ــ ةـالتحــديات التــي تواجــه املــصارف اإلسالمي
ـــــر  ـــــة قط ـــــة مي(يف دول ــــــدراس )ةـداني

ــ ــع معلومات ــول إىل جمتم ــ: يـالتح ــرة عام ةـنظ
ــصري ــر امل ــديم: حــق تقري ــدأ ق ــد ملب طــرح جدي

ـــاالت أريرت ـــة حل ـــادراس ـــصح  − ي راءــــال
ودانــــــوب الــــســــــنـج  − ةــــــيـربــالغ

ــرشين ــادي والع ــرن احل ــدة يف الق ــا املوح :أملاني
ددات اإلقليميــة والدوليــةحــصــعود القمــة وامل

ــــسن ــــة للم ــــة األرسي ــــة نــيـالرعاي يف دول
ةــة نفـسيـدراسـ: دةـة املتحــارات العربيــاإلم

ـــــوظبي ـــــارة أب ـــــة يف إم ـــــة ميداني اجتامعي
القيــــادة الكاريزميــــة يف صــــنع القــــراردور 

ونــــــوريـنمــــوذج بــــن ج: يـلـــــاإلرسائي
ــــاجل ـــصنـدي ـــة بال ـــة الدول ةـــاعـد يف عالق

رةـيف العــــامل العــــريب والتحــــديات املعاصــــ
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96. 

  

ـــ ـــسيـعبداملنع ــــم ال  يـد عل
 يـب الدليمـــم مــصحـإبراهيـ

  
ـــ ــــار كـسي ــــوك  لـب اجلمي

  
 يـوانـــــمنــــار حممــــد الرش

  
ـــــ ـــــد عل ـــــشـحمم  ي داه

  
ـــ ـــسـحمم ـــــــد ح  دـن حمم

ـــــــس ـــــــوان ال  دـــيـرض
  
 روفـار معــــــــــــــيـوشـه

  
 يــــــــمـدعـد الــــــــحمم
  

 رـى جابــــــأمحــــد مــــصطف
ــــ ــــد أبوقدي ــــاين أمح  سـه

 ام خواجكيـــةـحممـــد هـــش
 يــــفاعني الرــوأمحــد حــس

 دـل حممـــــر كامــــــــــثام
ـــــ ـــــد سلي ـــــل حمم  مـونبي

ــريس ــدالعزيز م ــصطفى عب م
  

ة من منظـور اقتـصادي وفرضـية االحتـواءالعومل
ــــ ــــن القوم ـــــاملخــــدرات واألم :يـي العرب

ــــ ( ــــار سوسيولوج ــــن منظ ــــة م )يـدراس
:يـج العربــــــــــي للخلياملجــــال احليــــو
ــــــــــة جي ـــــــــــيـجـرتاتيــواســدراس ةــ

ـــــــاسـسي ـــــــ ـــــــلـف اهليكـات التكي يـ
ي األردنـي فـــــــرار الـــــسياســـــــواالستق

دويـوحــــــــل الـات العمــــــــاهــــــــاجت
ــــــ ـــــــي املغــــــرب العــــــريب املعاصـف رـ

الطاقة النووية وآفاقهـا الـسلمية يف العـامل العـريب
مــسألة احلــضارة والعالقــة بــني احلـــضارات

ملثقفــني املــسلمني يف األزمنــة احلديثــةلــد ا
ـــ ـــصنـالتنمي ــــــــاعيــة ال ـــامل الع ريبـة يف الع

ــــــــومواجهـــــــة التحدي ــــــــ ةـات الدولي
ـــــــة ـــــــالم والعومل ــــــــاالستجاب: اإلس ةـ

ــــة ــــة  − العربي ــــات العومل اإلســــالمية ملعطي
جدل الضحية واجلـالد :اليهود الرشقيون يف إرسائيل

ــة للمــوا ــةاســرتاتيجيات اإلدارة املتكامل رد املائي
ـــة ـــل العومل ـــريب يف ظ ـــاص الع ـــاع اخل القط

التحـــديات والفـــرص: وعمليـــات االنـــدماج
ـــة ـــات الرتكي ـــش  − العالق ـــة وال رقـاألمريكي

األوســـط يف عـــامل مـــا بعـــد احلـــرب البـــاردة
سـة جملــــــوصيـة خلـــصـــة النـــسبيـاألمهيـــ

ـــــاون ـــــ التع ـــــدول اخللي ةـج العربيــــــل
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111. 

  

  

 عـــــيل جميـــــد احلـــــامدي
ــــــــان ــــــــاك بوالدي  آرش

ــــ ــــل إبراهي ــــارـخلي  م الطي
ـــــودة ـــــرب ع ـــــاد ح  جه

  
 حممــــــد عــــــيل داهــــــش

ـــــــونـورواء زكــــــي ي  سـ
 عبـــــــــداهللا املجيـــــــــدل

  
ــ ــسام الدي ــامـح ــع اإلم  ن ربي

ـــسعي ـــت ال ـــف طلع  دــرشي
ــــــراد ــــــاس م  عــــــيل عب
ـــــــــــال ـــــــــــامر جف  ع

  
ـــي د ـــشيبفتح ـــش ع  ةــروي

ــــــع  ورــــــيـدي قـــــصـ
  

 عمــــــر أمحــــــد عــــــيل
  

 حممـــــد خليـــــل املوســـــى
  

 اتـرحــــز فـايــــد فـحممـــ
  
  

ت املـستقبلوبعـض حتـديا اجلهود اإلنامئية العربية
ادر العربيـــةـمـــسألة أصـــل األكـــراد يف املـــص

ــص ــاــال ــالم يف تركي ــة واإلس ــني العلامني راع ب
ــرشيع ــس الت ــسطينــاملجل ــةــي الفل ي للمرحل

نحـــو تأســـيس حيـــاة برملانيـــة: االنتقاليـــة
:احتاد املغـرب العـريب ومـشكلة األمـن الغـذائي

ــــــواقـال ــــــع ومتطـ ـــــستـلب لــــقبـات امل
ــــل االج ــــوق الطف ــــةحق ــــة والرتبوي :تامعي

اـــــــــــدراســـــــــة ميدانيـــــــــة يف سوري
البنك الدويل واألزمة املائيـة يف الـرشق األوسـط

)1995  − 1974(مسار التجربة احلزبيـة يف مـرص 
نمـوذج حتلـييل مقـرتح: مشكالت األمن القومي

ــــــــي ــــــــافس الرتك ــــــــراين  − التن اإلي
ــــــــيا الوسط ـــــــــيف آس ــــــــازـ ى والقوق
ةــــــملوـة للطفــــل والعــــــالثقافـــة اإلسالمي

ـــــسامه ـــــوق امل ـــــة حق ــــــمحاي رادـني األف
ةـي لـــــألوراق املاليــــــيف ســـــوق أبوظبـــــ
:نـــيـــل يف فلــــــسطـــجــــــدار الفــــــص

يـه القانونــوضع  − ارهـآث  − هـه ومراحلـفكرت
ــسوي ــسلميـالت ــدولـات ال ــة ال ــة بخالف ة املتعلق

ـــــانون ال ـــــام الق ـــــا ألحك ــــــًوفق يـدول
ةــــيـج العربــــجملــس التعــاون لــدول اخللي

ــوع ــة املحي ــل يف منطق ــة التكام ــديـملي :ط اهلن
دةـديــــــة جـجيــــــة خليـاســــــنحـــــو سي
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117.  

118.  

  

119.  

  

120.  

121.  

122.  

123.  

  

124.  

  

ــــ ـــــصف ــــني سالم  ةـات أم
 وليـــــد كاصـــــد الزيـــــدي

  
ــشمنقي ــط ال ــد عبدالباس  حمم

ــــــــ  يـاجـــــــــد حـوحمم
 حمـمـد املختـــار ولـد السـعـد

 
  ســــــتار جبــــــار عــــــالي
ــــوان ــــاس عط   وخــــرض عب
 إبـــــراهيم فريـــــد عـــــاكوم

  محن اهليتــــينــــوزاد عبــــدالر
 

ــــــراهيم عب ـــــــإب   مـدالكري
 

 يلقـــــامن عمـــــر النعيمـــــ
ــد بــن مبــارك العريمــي  حمم
ـــــــــــي  ماجــــــــــد كيال
  حســن احلـــــاج عيل أحــمد

  
ـــــني ـــــب ياس ـــــعد غال  س

 

ة حـروب املـستقبل بـني اخليـال والواقـعـأسلح
:ةـربيــــــة العـة يف املنطقــــــــــــونيـرانكفـالف
ةـــــبليـقـع واآلفــــــاق املــــــستــــــــواقـال

بشأن استرشاف أويل آلثار تطبيق بروتوكول كيوتو
ــسوق ا ــاخ عــىل تطــور ال ــنفطتغــري املن ــة لل لعاملي

عــوائـق اإلبـــداع يف الثـقـــافــة العـــربـيــة
بيــن املـوروث اآلســر وحتــديــات العــوملــة

قــــــــــراءة لـوضـــــــــــع: العــــــــــراق
ـــــستقبليـــــــة ــــــا امل ـــــة ولعـالقاهت الدول

ــة ــم والعومل ــصادية: إدارة احلك ــر اقت ــة نظ وجه
ــس ــن دول جمل ــة م ــة املقدم ــساعدات اإلنامئي امل

ــةالتعــاون  ــة: لــدول اخللــيج العربي نظــرة حتليلي
دراسة حالـة يف :ةيزب كديام وحكومته االئتالفح

طــة الــسياسية اإلرسائيليــة وانعكاســاهتاياخلر
دراسـة ملـسرية االنـضامم: تركيا واالحتاد األوريب

ـــــي ـــــاون اخلليج ـــــة للتع ـــــة العامني ُالرؤي
دالالته وإشـكاالته: مرشوع الرشق األوسط الكبري
ــــن ــــصة األم ـــــنامي: خصـخـ ــــدور املت ال

للـــرشكات العـــسكرية واألمنيـــة اخلــــاصة
 الفكــري العــريبلنظــم إدارة املعرفــة ورأس املــا
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 رـد النشـقواع
 القواعد العامة: ًأوال

 .تقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات االسرتاتيجية, وباللغة العربية فحسب .1
 .ت أخر يشرتط أال يكون البحث قد سبق نرشه, أو قدم للنرش يف جها .2
يراعى يف البحث اعتامد األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها يف كتابـة البحـوث  .3

 .األكاديمية
, بـام يف ذلـك )A4(صـفحة مطبوعـة  40يتعني أال يزيد عدد صفحات البحـث عـىل  .4

 .اهلوامش, واملراجع, واملالحق
 .عية, بعد مراجعته من األخطاء الطبانسخة واحدةًيقدم البحث مطبوعا يف  .5
ًيرفق الباحث بيانا موجزا بسريته العلمية, وعنوانه بالتفصيل, ورقم اهلاتف والفاكس  .6 ً

 ).إن وجد(

ًعىل الباحث أن يقدم موافقـة اجلهـة التي قدمت لـه دعمـا ماليـا, أو مساعدة علميـة  .7 ً
 ).إن وجدت(

 .تكتب اهلوامش بأرقام متسلسلة, وتوضع يف هناية البحث مع قائمة املراجع .8
بع اجلداول والرسوم البيانية عىل صفحات مستقلة, مع حتديـد مـصادرها, ويـشار تط .9

 .إىل مواقعها يف متن البحث
تقوم هيئة التحرير باملراجعة اللغوية, وتعـديل املـصطلحات بالـشكل الـذي ال خيـل  .10

 .بمحتو البحث أو مضمونه
 :يراعى عند كتابة اهلوامش ما ييل .11

 ., الصفحة)دار النرش, سنة النرش: مكان النرش (عنوان الكتاباملؤلف,  :تــبـكـال
تـاريخ : مكـان النـرش(, العـدد اسـم الدوريـة, »عنوان البحث«املؤلف,  :الدوريات

 ., الصفحة)النرش
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  إجراءات النرش: ًثانيا
 

 .»دراسات اسرتاتيجية«ر ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس حتري .1

 .شهر من تاريخ التسلمتم إخطار الباحث بام يفيد تسلم بحثه خالل ي .2

ال البحث بعد إجازته من اص يف جممني من ذوي االختصّكيرسل البحث إىل ثالثة حم .3
ال سـتجاوز أربعة أسابيع من تـاريخ إرهيئة التحرير, عىل أن يتم التحكيم يف مدة ال ت

 .البحث للتحكيم

األكثر خيطر الباحث بقرار صالحية البحث للنرش من عدمها خالل ثامنية أسابيع عىل  .4
 .من تاريخ تسلم البحث

 حالــة ورود مالحظــات مــن املحكمــني ترســل املالحظــات إىل الباحــث إلجــراء يف .5
 .التعديالت الالزمة, عىل أن تعاد خالل مدة أقصاها شهر

ز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث  كـًوث والدراسات املنشورة ملكـا ملرتصبح البح .6
 يف مكان آخر دون احلصول عىل موافقـة االسرتاتيجية, وال حيق للباحث إعادة نرشها

 .كتابية من املركز



 

 

 »í{éréi]†{j‰]<l^{‰]…« قسيمة اشرتاك يف سلسلة
   

 :   االســم

 :   املؤسسة

 :   العنـوان

 : املـدينـــة      :   ب .ص

 :  الرمز الربيدي

 :   الــدولـة

 : فـاكــس       :   هــاتـف

 : الربيد اإللكرتوين

 )       :                                               إىل العدد          :من العدد: (اكبدء االشرت

 *رسوم االشرتاك
ًدوالرا أمريكيا    60   ًدرمها 220   :رادـلألف ً 

ًدوالرا أمريكيا 120   ًدرمها 440   :للمؤسسات ً 

 
 .ت النقديةلالشرتاك من داخل الدولة يقبل الدفع النقدي, والشيكات, واحلواال  

 .لالشرتاك من خارج الدولة تقبل فقط احلواالت املرصفية شاملة املصاريف  
عىل أن تـسدد القيمـة بالـدرهم اإلمـارايت أو بالـدوالر األمريكـي باسـم مركـز اإلمـارات للدراسـات 

 .والبحوث االسرتاتيجية
  فرع اخلالديةـ بنك أبوظبي الوطني ـ  1950050565ساب رقم ح

  دولة اإلمارات العربية املتحدةـأبوظبي   46175: ب .ص
 :ترجى موافاتنا بنسخة من إيصال التحويل مرافقة لقسيمة االشرتاك إىل العنوان التايل

íéréi]‰÷]<pçvfÖ]æ<l^‰]…‚×Ö<l]…^Úý]<ˆÒ†Ú 
š…^Ã¹]æ<Äè‡çjÖ]<ÜŠÎ 

 اإلمارات العربية املتحدةدولة  ـأبوظبي   4567: ب.ص
 )9712(  4044443: فاكس   )9712(  4044445: هاتف

 books@ecssr.ae:  الربيد اإللكرتوين
  http://www.ecssr.ae: املوقع عىل اإلنرتنت

 .ًتشمل رسوم االشرتاك الرسوم الربيدية, وتغطي تكلفة اثني عرش عددا من تاريخ بدء االشرتاك*   
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